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manufakturnya. Dimasa mendatang produk dengan kualitas tinggi menjadi suatu 
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Abstrak 

Kerangka merupakan salah satu bagian yang harus benar-benar diperhatikan. Pada bagian ini 

banyak bagian yang ada pada sebuah mobil menempel. Seperti mesin, kopling, transmisi, sistem 

suspensi, sistem rem, dan bodi.Kerangka chassis mobil ini juga cukup rumit. Pada pembuatan dan 

perakitannya banyak tahapan yang harus dilalui. Pada setiap tahapan juga terdapat beberapa  

pilihan pengerjaan. 

Penelitian ini menggunakan metode AHP(Analytical Hierarchy Process). Data yang dianalisa 

berasal dari kuisioner yang disebarkan kepada para ahli. Metode ini cocok untuk menentukan 

pilihan pengerjaan mana yang lebih efisien pada setiap tahapan. Penilaian yang akan dianalisa 

dari segi biaya produksi, waktu pengerjaan, dan kualitas hasil setiap tahapan. 

Penelitian ini menghasilkan pembuatan dan perakitan Kerangka Chassis Mobil Minimalis Roda 

Tiga menggunakan referensi dari proses fabrikasi yang ada di PT Lintech Duta Pratama. Bobot 

kriteria yang dihasilkan dengan urutan biaya produksi dengan nilai bobot(0,368), kualitas hasil 

setiap tahapan dengan nilai bobot(0,343), dan waktu pengerjaan dengan nilai bobot(0,288). Hasil 

dari analisa yang dilakukan pada tahapan cuting(pemotongan) terpilih pemotongan gerinda potong 

dengan nilai bobot (0,411), tahapan machining(pembengkokan) terpilih pembengkokan roll pipa 

dengan nilai bobot (0,374), dan tahapan welding(pengelasan) terpilih FCAW(Flux Core Art 

Welding) dengan nilai bobot (0,360). 

 

Kata kunci : metode AHP ,kerangka chassis mobil, tahapan pengerjaan, kriteria,dan pilihan 

pengerjaan 

 

1. PENDAHULUAN 
Kerangka merupakan salah satu bagian yang harus benar-benar diperhatikan. Pada bagian ini banyak 

bagian yang ada pada sebuah mobil menempel. Kerangka chassis mobil ini juga cukup rumit. Pada 

pembuatan dan perakitannya banyak tahapan yang harus dilalui. Pada setiap tahapan juga terdapat 

beberapa  pilihan pengerjaan. Proses pembuatan tersebut dimulai dari tahap marking(penandaan), 

cuting(pemotongan material), machining(pembengkokan), fitt up(perakitan dengan dibantu las titik 

agar tidak berubah posisinya), welding(pengelasan), dan finishing. Dari beberapa pilihan pada setiap 

tahapan perlu diadakannya analisa lebih lanjut untuk menentukan pilihan pengerjaan mana  yang 

lebih efisien dari segi biaya produksi, waktu pengerjaan, dan kualitas hasil setiap tahapan. Analisa 

pasti membutuhan metode yang tepat. Pada penelitian ini metode yang dipakai adalah metode 

AHP(Analytic Hierarchy Process). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembuatan 

dan perakitan kerangka chassis mobil minimalis roda tiga dan mengetahui hasil dari analisa pilihan 

pengerjaan yang efisien pada setiap tahapan berdasarkan biaya produksi, waktu pengerjaan, dan 

kualitas hasil setiap tahapan. 

 

2. METODOLOGI 
Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang disebar kepada perusahaan/bengkel 

kontruksi dan karoseri. Kuisioner tersebut berisi penilaian para ahli tentang pilihan pengerjaan pada 

setiap tahapan. Data tersebut dianalisa dengan metode AHP(Analytical Hierarchy Process). Analisa 

tersebut digunakan untuk menentukan pilihan pengerjaan mana yang lebih efisien dari segi biaya 

produksi, waktu pengerjaan, dan kualitas hasil setiap tahapan. 

mailto:muhammadjumandono20@gmail.com
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Tahapan Fabrikasi/Pembuatan Chassis 

Setiap  pembuatan chassis  pasti  mempunyai  tahapan pengerjaan. Dalam hal ini yang menjadi 

referensi untuk tahapan pengerjaan yaitu pada proses fabrikasi yang ada di PT. Lintech Duta 

Pratama.  

3.2. Proses AHP Tahapan Cutting(Pemotongan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram AHP Tahapan Pemotongan 

Tabel 1. Hasil Kuisioner 

Point Penilaian 
Penilian Responden  Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Biaya Produksi -   - 6 4 20 30 4,467  

Waktu Pengerjaan  - 2 14 11 3 30 3,500  

Kualitas Hasil Setiap Tahapan 1  - 5 11 13 30 4,167  

Berdasarkan Biaya Produksi 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Pemotongan Gerinda Potong  1 2 8 7 12 30 3,900  

Pemotongan Mesin Gergaji 4 4 9 11 2 30 3,100  

Pemotongan dengan Gas Asytelin 11 8 4 5 2 30 2,300  

Berdasarkan Waktu Pengerjaan 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Pemotongan Gerinda Potong  1 4 5 6 14 30 3,933  

Pemotongan Mesin Gergaji 7 7 9 6 1 30 2,567  

Pemotongan dengan Gas Asytelin 8 9 5 4 4 30 2,567  

Berdasarkan Kualitas Hasil Pemotongan 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Pemotongan Gerinda Potong  2 5 5 11 7 30 3,533  

Pemotongan Mesin Gergaji 6 4 2 9 9 30 3,367  

Pemotongan dengan Gas Asytelin 8 9 9 3 1 30 2,333  

 

Tahapan Pemotongan 

Waktu Kualitas Biaya 

Pemotongan 

Mesin Gergaji 

Pemotongan 

dengan Gas 

Asytelin 

Pemotongan 

Gerinda 

Potong  
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Tabel 2. Hasil Penilaian Akhir 

Kriteria Bobot P1 P2 P3 

Biaya Produksi 0,368 0,419 0,333 0,247 

Waktu Pengerjaan 0,288 0,434 0,283 0,283 

Kualitas Hasil setiap Tahapan 0,343 0,383 0,365 0,253 

Nilai Berbobot   0,411* 0,330 0,259 

 

3.3. Proses AHP Tahapan Machining(Pembengkokan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram AHP Tahapan Pembengkokan 

Tabel 3. Hasil Kuisioner  

Berdasarkan Biaya Produksi 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Pembengkokan Roll Pipa(B1) -  3 7 13 7 30 3,800  

Pembengkokan Bending 

Hidrolis(B2) 
2 6 9 9 4 30 3,233  

Pembengkokan dengan Gas 

Asytelin(B3) 
6 5 9 6 4 30 2,900  

Berdasarkan Waktu Pengerjaan 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Pembengkokan Roll Pipa 3 4 11 8 4 30 3,200  

Pembengkokan Bending Hidrolis 1 3 7 10 9 30 3,767  

Pembengkokan dengan Gas Asytelin 13 8 5 4   30 2,000  

Berdasarkan Kualitas Pembengkokan 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

Pembengkokan Roll Pipa 3 3 5 8 11 30 3,700  

Pembengkokan Bending Hidrolis 1 3 8 11 7 30 3,667  

Pembengkokan dengan Gas Asytelin 10 6 7 6 1 30 2,400  

Tahapan Pembekokan 

Waktu Kualitas Biaya 

Pembengkokan 
Bending Hidrolis 

Pembengkokan 
dengan Gas 
Asytelin 

Pembengkokan 
Roll Pipa 
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Tabel 4. Hasil Penilaian Akhir 

Kriteria Bobot B1 B2 B3 

Biaya Produksi 0,368 0,383 0,326 0,292 

Waktu Pengerjaan 0,288 0,357 0,420 0,223 

Kualitas Hasil setiap Tahapan 0,343 0,379 0,375 0,246 

Nilai Berbobot   0,374 0,370 0,256 

Keterangan : 

B1 = Pembengkokan Roll Pipa 

B2 = Pembengkokan Bending Hidrolis 

B3 = Pembengkokan dengan Gas Asytelin 

 

3.4. Proses AHP Tahapan Welding(Pengelasan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram AHP Tahapan Pengelasan  

Tabel 5. Hasil Kuisioner 

Berdasarkan Biaya Produksi 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

SMAW(Shield Metal Art 

Welding)  
-  7 6 10 7 30 3,567  

FCAW(Flux Core Art Welding)  3 6 8 6 7 30 3,267  

GTAW(Gas Tungsten Art 

Welding)  
16 5 5 2 2 30 1,967  

Berdasarkan Waktu Pengerjaan 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

SMAW(Shield Metal Art 

Welding)  
1 8 10 8 3 30 3,133  

FCAW(Flux Core Art Welding)  2 3 6 7 12 30 3,800  

GTAW(Gas Tungsten Art 

Welding)  
3 2 14 7 4 30 3,233  

Tahapan Pengelasan 

Waktu Kualitas Biaya 

FCAW(Flux 

Core Art 

Welding) 

GTAW(Gas 

Tungsten Art 

Welding) 

SMAW(Shield 

Metal Art 

Welding) 
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Berdasarkan Kualitas Pengelasan 

Point Penilaian 
Penilaian Responden Jumlah 

Responden 

Nilai Rata-

Rata 1 2 3 4 5 

SMAW(Shield Metal Art 

Welding)  
4 11 11 4   30 2,500  

FCAW(Flux Core Art Welding)  1 1 10 15 3 30 3,600  

GTAW(Gas Tungsten Art 

Welding) 
-   - 2 9 19 30 4,567  

 

Tabel 6. Hasil Penilaian Akhir 

Kriteria Bobot W1 W2 W3 

Biaya Produksi 0,368 0,405 0,371 0,223 

Waktu Pengerjaan 0,288 0,308 0,374 0,318 

Kualitas Hasil Setiap Tahapan 0,343 0,234 0,338 0,428 

Nilai Berbobot   0,319 0,360 0,321 

Keterangan : 

W1 = SMAW(Shield Metal Art Welding)/Las Listrik 

W2 = FCAW(Flux Core Art Welding)/Las Kawat Pengisi 

W3 = GTAW(Gas Tungsten Art Welding)/Las Argon 

 

4. KESIMPULAN 
1. Tahapan pengerjaan untuk pembuatan dan perakitan Kerangka Chassis Mobil Minimalis 

Roda Tiga menggunakan referensi dari proses fabrikasi yang ada di PT Lintech Duta Pratama. 

2. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pilihan pengerjaan mana yang efisien pada 

setiap tahapan pemotongan, pembengkokan, dan pengelasan. Kriteria yang digunakan yaitu biaya 

produksi, waktu pengerjaan, dan kualitas hasil setiap tahapan. Bobot kriteria yang dihasilkan dengan 

urutan biaya produksi dengan nilai bobot(0,368), kualitas hasil setiap tahapan dengan nilai 

bobot(0,343), dan waktu pengerjaan dengan nilai bobot(0,288). Hasil dari analisa yang dilakukan 

pada tahapan cuting(pemotongan) terpilih pemotongan gerinda potong dengan nilai bobot (0,411), 

tahapan machining(pembengkokan) terpilih pembengkokan roll pipa dengan nilai bobot (0,374), dan 

tahapan welding(pengelasan) terpilih FCAW(Flux Core Art Welding) dengan nilai bobot (0,360). 
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Jakarta. 
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Analisa Proses Perakitan dan Pembuatan Kendaraan Bermotor 

Roda Tiga sebagai Alat Bantu Transportasi bagi Penyandang 

Disabilitas 
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Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111 
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Abstrak 

Penderita disabilitas dalam berjalan memerlukan alat yang mudah digunakan dan menyehatkan. 

Kurang nya penderita disabilitas dalam beraktifitas di luar rumah untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan di sekitar dapat menyebabkan gangguan kejiwaan antisosial, tidak mudah bergaul dan 

suka menyendiri. Karena keterbatasannya ini tentu tidak akan baik bagi mental penderita disabilitas 

itu sendiri. 

Untuk itu dikembagkan kendaraan bermotor roda tiga untuk penyandang disabilitas yang dapat 

menutupi dari kekuarangan produk yang telah ada dipasaran saat ini dengan mekanisme yang 

aman, nyaman, dan dapat di aplikasikan pada sepeda motor tanpa harus mengurangi atau merubah 

part kendaraan  awal secara extrim. Dan yang terpenting dari itu semua adalah harga produksi 

yang terjangkau sehingga tidak memberatkan dari konsumen yang hendak membeli produk ini 

Dari rencana ini diharapkan mampu menekan angka biaya produksi menjadi lebih rendah dari pada 

produk existing yang telah beredar dipasaran. Dan tentunya untuk jangka panjang kedepanya, 

diharapkan keluaran dari penelitian ini dapat berguna dan membantu masyarakat yang sedang 

memerlukan kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas. 

 

Kata kunci : Disabilitas, Kendaran roda tiga, Biaya dan produksi 

 

1. PENDAHULUAN 
 Penderita disabilitas dalam berjalan memerlukan alat yang mudah digunakan dan 

menyehatkan. Kurang nya penderita disabilitas dalam beraktifitas di luar rumah untuk bersosialisasi 

dengan lingkungan di sekitar dapat menyebabkan gangguan kejiawaan antisosial, tidak mudah 

bergaul dan suka menyendiri. Kurang nya aktifitas untuk berorganisasi juga dapat menyebabkan 

resiko gangguan mental, dikarenakan kebutuhan manusia dalam bersosialisasi dan berpindah 

temapat dari satu tempat ketempat lainya menjadi terhalang. Dalam hal ini, sepeda motor merupakan 

alat yang tepat dan praktis untuk menjawab kekurangan tersebut.  

Sejak tahun 2014, telah banyak diciptakan sepeda untuk penyandang disabilitas dengan berbagai 

model dan type yang sangat menarik dengan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari 

pengendara. Dikarenakan calon pengendara disini merupakan penyangdang disabilitas, maka 

kondisi kendaraan nya pun juga harus memenuhi faktor-faktor yang dapat memudahkan si pelaku 

disabilitas ini dalam berkendara. Seperti contohnya, sepeda ini didesain dengan roda tiga agar 

pengendara yang sedang dalam keadaan siabilitas ini dapat mengendara dan tidak jatuh ketika 

kondisi sepeda sedang berhenti.   

Untuk itu dikembagkan bermotor roda tiga untuk penyandang disabilitas yang dapat menutupi dari 

kekuarangan produk yang telah ada dipasaran saat ini dengan mekanisme yang aman, nyaman, dan 

dapat di aplikasikan pada sepeda motor tanpa harus meengurangi atau merubah part kendaraan  awal 

secara extrim. Dan yang terpenting dari itu semua adalah harga produksi yang terjangkau sehingga 

tidak memberatkan dari konsumen yang hendak membeli produk ini. Dari hasil pemikiran inilah, 

maka diperlukannya sebuah analisa proses perakitan dan pembuatan motor roda tiga, mulai dari 

pemilihan material pemesanan, pengerjaan material tersebut. 
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2. METODOLOGI 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sempel dair beberapa komunitas disabilitas yang berada 

di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Selanjutnya dilakukan pembagian survey berupa ngket yang 

desabarkan secara elektronik melalui media sosisal. Setelah hasil survey tersebut didapatakan maka 

selanjutnya akan diolah menggunakan metode fishbone diagram yang akan dipermodelkan 

menggunkan metode pareto. Guna melihat tingkat resiko yang terjadi pada komponen kerusakan, 

menggunakan metode FMEA,dan yang terakhir metode Fariable costing yang akan digunakan 

sebagai metode dalam membantu menentukan harga produksi suatu produk. 

Menurut Chrysler (1995), FMEA dapat dilakukan dengan cara : 

1. Mengenali dan mengevaluasi kegagalan potensi suatu produk dan efeknya. 

2. Mengidentifikasi tindakan yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempatan dari kegagalan 

potensi terjadi. 

3. Pencatatan proses (document the process).  

Fishbone diagram (diagram tulang ikan — karena bentuknya seperti tulang ikan) sering juga 

disebut Cause-and-Effect Diagram atau Ishikawa Diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, 

seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic 

quality tools). Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague, 

2005, p. 247).  

Akutansi Biaya menurut Mulyadi (2014:7) adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan produk dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu 

serta penafsiran terhadapnya. Apabila pemakai informasi tersebut di dalam perusahaan maka, 

akuntansi biaya menjadi bagian dari akuntansi manajemen. Sedangkan apabila informasi yang 

disajikan adalah untuk pemakai di luar perusahaan maka akuntansi biaya akan menjadi bagian dari 

akuntansi keuangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Permodelan Diagram Pareto 

 
Gambar 3.1 Permodelan analisa kerusakan material 

 menggunakan diagram pareto 

3.2. Critical Path 

 
Pada pemaparan jalur kritis diatas seperti dapat kita lihat bahwa jalur paling kritis adalah jalur 1 

dengan urutan pekerjaan A, B, C, J, K, L  dengan total waktu pengerjaan selama 33 jam. Dalam 

metode tersebut, terdapat 7 pekerjaan yang dapat dilakukan dalam 1 waktu (C,D,E,F,G,H,I) dan 

membutuhkan pekerja setidaknya sekitar 9 orang. Pada kasus penelitian ini hanya memiliki 3 orang 
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pekerja. Sehingga jalur kritis diatas belum bisa digunakan, sehingga munculah jalur kritis baru 

seperti terlihat pada gambar 4.8 berikut ini. 

 

Keterangan : 

Selanjutnya dari formulais critical path diatas, akan di tentukan jalur kritis untuk tahapan pembuatan 

kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat bantu trnsportasi bagi penyandang disabilitas ini adalah 

sebagi berikut: 

 Jalur 1 = A B C F H J K L = 42 jam   

JALUR KRITIS    

 Jalur 2= A B C F I J K L    = 41 jam      

 Jalur 3 = A B D E I J K L   = 39 jam 

 Jalur 4 = A B D E G J K L = 39 jam 

Dari perhitungan diatas, ditemukan bahwa jalur 

2 merupakan jalur kritis dengan jenis pengerjaan 

meliputi pekerjaan A, B, C, F, I, J, K, dan L 

dengan waktu pengerjaan selama 42 jam. 

Dimana perhitungan jas efektif dalam 1 hari kerja 

adalah 8 jam. Sehingga berdararkan rencana 

proses pembuatan kendaraan bermotor roda tiga 

sebagai alat bantu transportasi bagi penyandnag 

disabilitas memakan waktu selama 42 jam / 8 = 

5,30 hari waktu efektif kerja. Untuk melihat 

detail pekerjaan dan alur pengerjaan. 

 

 

3.3. Perhitungan Biaya Produksi 

Biaya Bengkel (Workplace cost) 

Tabel 3.1 Biaya Bengkel Workplace cost 

No. Mesin
Waktu 

(jam)
Harga/jam Biaya

1 Mesin Grinding 0,25 15.000Rp  3.750Rp       

2 Mesin Driling 1,2 15.000Rp  18.000Rp     

3 Peminjaman ruang 56 7.500Rp    420.000Rp   

441.750Rp   TOTAL
 

Biaya Manufaktur(manufacturing cost) 

Biaya Manufaktur adalah Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama suatu 

periode disebut biaya manufaktur (manufacturing cost), atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. 

Biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode, 

barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu dan barang-barang yang baru 

dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Adapun biaya manufkatur yang dikeluarkan dalam 

proses pembuatan kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat transportasi jarak jauh bagi penyandang 

disabilitas adalah seperti pada tabel berikut ini.  

 

Biaya elektroda habis pakai : 

- Kebutuhan elektroda = 31 batang (sesuai pada rincian waktu pengelasan 

- 1 kg = ± 46 batang 

- Berat @batang elektroda = 1 kg / 46 = 0,021 kg = 21,73 gram 

1A Pemahaman gambar dan ukuran 

2B survey dan pembelian material 

3C Pembuatan rangka utama 

4D Pembuatan uper and  

5E Pembuatan lower arm  

6F 
Pembuatan conecting arm / tilting 

house  

7G Pembuatan dudukan pilow bearing 

8H Pembuatan tilting sistem 

9I Pembuatan tie rod  

10J Pembuatan pengikat body 

11K Assambly proses 

12L Finishing proses  

13M Selesai 
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- Berat kebutuhan elektroda = 31 batang x 21,73 gram = 673,63 gram = 0,67363 kg 

- 1 kg = Rp. 26.500 ,- 

- Biaya elektroda = Rp.26.500 x 0,673 = Rp. 17.834 ,- 

 

Tabel 3.4 Biaya Manufaktur 

No. Proses
Waktu 

(jam)

Upah 

Operator/ jam
Biaya

1 Proses pemesinan 38 15.000Rp    570.000Rp       

2 Proses pengelasan 23 15.000Rp    345.000Rp       

3 Harga elektroda  -  - 17.900Rp         

4 Proses Assembly 15 15.000Rp    225.000Rp       

5 Proses finishing 16 15.000Rp    240.000Rp       

1.397.900Rp    TOTAL
 

 

Dari data perhitunagn tabel diatas, dapat diketahui biaya manufaktur pada proses pembuatan 

kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas adalah 

sebesar Rp. 1.397.900 ,- 

 

Biaya Tak Terduga  

Adapun biaya tak terduga adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya pemesinan, 

biaya survey bahan, biaya pengerjaan komponen komponen yang gagal, biaya resiko terhadap 

kerusakan alat, dsb. Besaran biaya tak terduga pada proses perakitan dan pembuatan kendaraan 

bermotor roda tiga sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas di tentukan sebesar 

10% dari upah operator ditambah 80% dari biaya perakitan. (Karl.Urrich”perancangan dan 

pengembangan produk” hal.232) 

 

          Biaya tak terduga = 10% upah operator + 80% biaya perakitan 

 = (10% x Rp. 899.800) + (80% x Rp. 33.800) 

 = Rp. 89.980 + Rp. 27.400 

 = Rp. 135.380 ~ Rp. 136.000,- 

Sehingga dapat diketahui bahwa biaya tak terduga pada penelitian ini adalah sebesar Rp. 136.000,-  

 

Total Biaya Pengeluaran 

Adapun total biaya disini merupakan jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarakan dalam proses 

produksi kendaraan bermotor roda tiga sebagai ala bantu transportasi bagi penyandnag disabilitas. 

Dari biaya total inilah nantinya seorang penjual akan di temukan harga jual dari produk tersebut. 

Sehingga sanga dirasa perlu untuk diketahui biaya total pembuatan, seperti tertera pada tabel 

baerikut. 

Tabel 3.5  Biaya total produksi 

No. Jenis Pengeluaran Biaya

1 Pembelian Material 3.301.662Rp       

2 Biaya Bengkel 441.750Rp          

3 Biaya manufaktur 1.397.900Rp       

4 Biaya Tak Terduga 136.188Rp          

 Rp       5.277.500 TOTAL
 

Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 5.277.500,- dengan total pengerjaan selama  42 

jam setara dengan pengerjaan selama 5,3 hari waktu efektif. Besaran biaya yang dikeluarkan tersebut 

dianggap wajar dikarenakan produk yang dibuat merupakan prototype. Jika produk ini diproduksi 

secara masal, maka akan menekan biaya yang dikeluarkan dengan perbaikan manufaktur terutama 

dalam proses waktu pembuatan dan pemilihan bahan. Dengan estimasi biaya sebesar itu, maka 

diambilah pembuatan secara prototype. 
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4. KESIMPULAN 
Penelitian pada Tugas Akhir dengan tema pembuatan dan perakitan kendaraan bermotor roda tiga 

sebagai alat bantu transportasi bagi penyandnag disabilitas merupakan kesempatan besar untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang ilmu manufaktur. Seluruh rangkaian 

pengerjaan ini tidaklah lepas dari keseluruhan kaidah ilmu pengetahuan dibidang manufaktur. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Diketahui total biaya yang dibutuhkan untuk membuat kendaraan bermotor roda tiga 

sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas adalah sebesar Rp. 5.277.500,- dengan 

lama proses pembuatan selama 5.3 hari  Selanjutnya berikut adalah beberpa kesimpulaan mengenai 

perbandingan hasil penelitaian dengan produk exixting, sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Tabel perbandingan 

HASIL PENELITIAN PRODUK EXISTING 

Biaya Produksi Rp. 5.277.500,- Biaya Produksi Rp. 6.000.000 – 

Rp.9.000.000 

Waktu pengerjaan 5,3 hari Waktu 

pengerjaan 

± 9 hari 

Jumlah tenaga kerja 3 orang Jumlah tenaga 

kerja 

- 

 

2. Telah didaptakan jenis materal yang sesuai untuk 

digunakan pada pembuatan kendaraan bermotor roda tiga untuk penderita disabilitas yaitu Carbon 

steel SA 106 untuk meterial kerangka dan Baja Khrom untuk material poros. 

3. Tersusunya tahapan dan urutan pemasangan rangka 

kendaraan bermotor roda tiga untuk penderita disabilitas sesuai pada Assembly Time 

4. Telah didapatkan penjadwalan yang efisien 

menggunakan metode critical path,  

 

Pada pembuatan kendaraan bermotor roda tiga bagi penyandang disabilitas ini tentunya mengalami 

banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi. Tentunya diharapkan untuk kedepanya inovasi dan 

penyempurnaan akan produk yang telah dibuat dapat terlaksana. Adapun beberpa saran untuk 

kedepannya adalah : 

1. Pemilihan proses pengerjaan material yang tepat, hemat waktu dan murah harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

2. Pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan harus dilaksanakan agar tahapan 

pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 

3. Perbaikan mekanisme kemudi yang menghasilkan radius belok yang efektif untuk 

jalan – jalan dengan jarak yang relatif kecil. 
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Abstrak 

Saat ini setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang didunia meninggal karena penyakit tidak menular 

atau 63% dari seluruh kematian. Penyebabnya adalah penyakit kardiovaskuler stroke dan jantung 

koroner. Di Indonesia sendiri menurut diagnosis tenaga kesehatan pada tahun 2013 diperkirakan  

2.137.941 orang terkena stroke. Menurut beberapa ahli yang menyatakan bahwa terapi yang sesuai 

bagi penderita stroke selain latihan berjalan bisa juga dengan bersepeda. Di Indonesia sendiri 

belum terdapat sepeda statis untuk rehabilitasi yang sesuai dengan anthropometri dan kebutuhan 

masyarakat. Perlu dilakukan sebuah terobosan inovasi konsep desain sepeda statis yang sesuai 

dengan keinginan dan anthropopometri masyarakat Indonesia. Metode untuk melakukan analisis 

desain sepeda statis ini adalah metode Ulrich untuk proses pembuatan konsep desain. Perancangan 

desain sepeda statis dilakukan analisis kekuatan dengan menggunakan software CATIA. Desain 

yang dihasilkan berdasarkan dengan kebutuhan pengguna rehabilitasi memiliki beberapa 

tambahan fungsi dan komponen diantaranya adalah armrest, latihan lengan tangan, roda, 

pengaman pedal, gas spring, recliner, dan ball transfer unit. Dengan adanya tambahan fungsi dan 

komponen ini akan lebih memaksimalkan proses rehabilitasi penderita stroke.. 

Kata kunci : Rehabilitasi, CATIA, Sepeda Statis, Stroke, Ulrich. 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan (Nakes) pada tahun 2013, setiap tahunnya lebih dari 36 juta 

orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63% dari seluruh kematian). Lebih dari 9 

juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular atau penyakit kardiovaskuler terjadi 

sebelum usia 60  tahun. Banyak macam penyakit kardiovaskuler, tetapi yang paling umum dan 

paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Penderita penyakit stroke di Indonesia 

tahun 2013 sebanyak 1.236.825 orang (7,0 per 1000 penduduk), sedangkan berdasarkan diagnosis 

Nakes / gejala diperkirakan sebanyak 2.137.941 orang (12,1 per 1000 penduduk). Penerapan 

bersepeda dalam pendekatan rehabilitasi stroke telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Latihan 

bersepeda sederhana dan berulang, dapat diterapkan untuk berbagai pasien, dan biaya rendah serta 

teknologi portebel (David Barbosa, 2015). 

Terdapat banyak inovasi yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti untuk mengembangkan 

sebuah konsep sepeda statis. Salah satu contohnya sebuah konsep yang dibuat oleh Seki dan 

Colleagues yang mengembangkan sebuah perangkat kursi roda bersepeda. Sistem mengayuh 

diaplikasikan pada posisi pijakan kaki dari kursi roda standar. Pada Rumah Sakit Universitas 

Airlangga terdapat sebuah perangkat recumbent ergocycle seperti pada gambar 2. Perangkat ini 

berupa sebuah sepeda statis yang saat ini sudah banyak dikembangkan dan inovasi dalam bentuknya. 

Namun perangkat ini masih terbatas hanya rehabilitasi pada bagia kaki tanpa adanya latihan lengan 

tangan, dan untuk dimensi dari produk ini tidak sesuai dengan antropometri masyarakat Indonesia.  

Butuh dikembangkan sebuah sepeda statis  untuk rehabilitasi stroke yang dapat menyesuaikan 

dengan semua keadaan dan pesikologis dari penderita dan pada bagian atas juga dapat digunakan 

untuk melatih lengan tangan. Rancangan ini diharapkan nantinya mampu menjadi referensi dalam 

pembuatan sepeda statis untuk rehabilitasi penderita stroke masyarakat Indonesia.  

mailto:adib.sholeh1@gmail.com
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Gambar 2. Recumbent Ergocycle di RSUA  

Sumber : Rumah Sakit Universitas Airlangga 

2. METODOLOGI 

Secara garis besar penelitian yang ditujukan untuk mendesain sebuah konsep  sepeda statis untuk 

rehabilitasi penderita stroke adalah sebagai berikut : 

1. Kajian produk 

Mengkaji sebuah produk yang memiliki fungsi dan kegunaan sama dengan apa yang hendak kita 

konsep, atau bisa dibilang mencari product existing. Tujuan dari mengkaiji produk pembanding ini 

adalah mencari kelemahan dan kelebihannya untuk kita kembangkan lagi pada konsep produk yang 

hendak kita kembangakan. 

2. Penyusunan daftar kebutuhan 

Pada awal tahap penyusunan daftar kebutuhan ini adalah pencarian dokter ahli rehabilitasi medik 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi peneliti berkaitan dengan penderita stroke 

ataupun berkaitan dengan proses rehabilitasi. Setelah menemukan dokter yang ahli dalam bidang 

rehabilitasi medis maka selanjutnya adalah mencari responden atau penderita stroke yang bersedia 

untuk membantu penelitian ini, dengan diberikan beberapa pertanyaan yang diberikan langsung oleh 

peneliti.  

Setelah menemukan responden yang bersedia untuk bergabung dalam penelitian ini maka 

selanjutnya adalah proses wawancara atau pengisian kuisoner. Dilakukannya wawancara apabila 

responden yang bersangkutan tidak dapat menulis dengan baik. Sedangkan responden yang dapat 

menulis dengan baik dapat langsung mengisi kuisoner secara langsung. Adapun pertanyaan yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti. 

3. Menetapkan spesifikasi produk 

Daftar kebutuhan yang telah didapatkan dengan cara survei secara langsung kepada pengguna, 

merupakan sarat dan harapan yang harus ada pada konsep produk baru yang hendak kita buat 

nantinya. Atau harapan dan sarat yang mereka inginkan menjadi spesifikasi produk kita nantinya. 

4. Membuat konsep desain 

Spesifikasi produk yang telah ada maka selanjutnya diterapkan pada konsep desain produk. Dalam 

pembuatan konsep produk ini tentunya tidak hanya satu satu dua konsep desain saja. Semakin 

banyak konsep yang telah dibuat maka akan semakin memperkaya sebuah pilihan konsep nantinya. 

Proses menganalisis fungsi dan kekuatan bisa dengan bantuan dari software catia. Apabila dua 

kriteria fungsi dan kekuatan terpenuhi maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu 

penyaringan konsep. 

5. Penyaringan konsep 

Penyaringan konsep ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan kriteria dari konsep desain 

yang kita buat dengan kriteria konsep produk existing. Apabila konsep desain produk yang kita buat 

tidak lebih baik dengan produk existing maka tidak dapat kita pilih untuk ketahap selanjutnya. 

6. Pemilihan konsep  

Pada tahap ini adalah tahapan terakhir untuk menentukan konsep produk mana yang nantinya akan 

kita pilih dan akan  dikembangkan. 

7. Analisis kekuatan 
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Suatu konsep desain yang telah terpilih, tidak dapat langsung dipilih. Konsep desain yang telah ada 

harus melalui tahapan analisis kekuatan. Konsep desain harus dipastikan keamanan dari 

kekuatannya ataupun keamanan dari ergonominya. Apabila analisis ini tidak terpenuhi maka konsep 

desain yang telah ada harus dirubah agar kekuatannya sesuai dengan yang diharapkan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam studi ini, menggunakan metode Ulrich untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan atau 

mengidentifikasi dari produk yang telah ada. Mengidentifikasi dan mengkaji produk yang telah ada 

dengan cara membagikan kuisioner kepada pasien yg didiagnosis stroke oleh dokter spesialis saraf 

yang tertulis dalam data rekam medis di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dari hasil kuisioner 

yang telah dibagikan kepada penderita stroke selanjutnya membuat sebuah uraian kebutuhan dari 

seluruh responden yang ada dan membagi penanggung jawab untuk tiap-tiap kebutuhan sepeti pada 

tabel 1.  

 

Tabel 1. Cutommer Need 

S/H Uraian Kebutuhan Penanggung 

Jawab 

 S/H Uraian Kebutuhan Penanggung 

Jawab 

H 1. Mudah dipindahkan Tim Desain  7. Keamanan Tim Desain 

S 2. Mutifungsi (Dapat 

melatih pergerakan 

tangan) 

Tim Desain H a. Terdapat sabuk 

pengaman 

S 3. Mudah dalam 

penggunaan dan 

perawatan 

Tim Desain 

& 

Manufaktur 

S b. Terdapat 

pengaman lengan 

tangan (armrest) 

 4. Kuat Tim Desain 

& 

Manufaktur 

H c. Terdapat sandaran 

Kepala 

S a. Menahan beban S d. Pedal pengayuh 

terdapat pengaman 

S b. Awet  S 8. Mudah dalam 

penyimpanan 

Tim Desain 

S 5. Kursi dapat diatur 

sudut kemiringannya 

Tim Desain H 9. Terdapat digital 

seperti produk 

existing 

Tim Desain 

H 6. Kursi dapat diatur 

ketinggiannya 

Tim Desain S 10. Mudah mengatur 

jarak pedal dengan 

kursi 

Tim Desain 

Keterangan : S = Sarat 

 H = Harapan 

 

Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah konsep desain sepeda statis dari kebutuhan yang telah 

ada menggunakan bantuan software CATIA V5R14. Pada penelitian ini membuat 2 buah konsep, 

yang membedakan dari ketiga konsep ini terletak pada pengaturan jarak pedal pengayuh dengan 

kursi dan dimensi. Untuk material kerangka yang digunakan tidak berbeda yaitu ASTM A36. 

Adapun dua konsep desain seperti pada gambar 3 dan 4 dibawah ini. 

 

 
Gambar 4. Konsep desain 1 

 

 
GGambar 5. Konsep desain 2 
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Setelah mebuat 2 buah konsep sepeda statis dilakukan pemilihan konsep dengan model matrik 

keputusan, dengan tahapan penilaian konsep. Pada metode ulrich untuk pemilihan konsep terdapat 

dua tahapan yaitu penyaringan konsep dilanjutkan dengan penilaian konsep. Namun pada penelitian 

ini hanya dilakukan penilaian konsep tanpa penyaringan konsep karena hanya ada 2 konsep saja 

yang dipilih. Dari penilain masing-masing konsep dengan bobot kriteria yang ditetapkan, dapat 

dipilih konsep terbaik, yaitu konsep dengan nilai akhir yang paling tinggi. Adapun pemilihan konsep 

pada sepeda statis ini seperti pada tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2. Pemilihan konsep 

Kriteria Seleksi 
Bobot 

(%) 

Konsep Produk 

Konsep 1 Konsep 2 Existing 

Rate 

Skor 

Bobot Rate 

Skor 

Bobot Rate 

Skor 

Bobot 

1. Mudah Dipindahkan 5% 4 0,2 4 0,2 3 0,15 

4. Fungsi 
15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

5. Massa 
5% 5 0,25 4 0,2 3 0,15 

6. Dimensi 
15% 4 0,6 2 0,3 3 0,45 

7. Mudah Dirawat 
10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

8. Mudah Dimanufaktur 
10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

9. Kekuatan 
10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

10. Merubah Jarak Kursi dengan 

Pedal 
15% 4 

0,6 3 0,45 3 0,45 

11. Mudah Dibongkar 10% 4 0,4 3 0,3 3 0,3 

Bobot Total 95%             

Nilai Absolut     3,65   2,95   2,85 

Nilai Relatif 
    

38,6 

% 
  31,2 %   

30,1 % 

 

Pemilihan kriteria seleksi berdasarkan data keinginan dari pengguna dan membagi dalam berbagai 

bobot sesuai dengan jumlah hasil jawaban dari kuisioner. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, 

seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2, dimana nilai absolut atau relatif dari konsep 1 adalah paling 

besar, yaitu 3,65 (38,6 % dari total nilai bobot). Oleh karena itu konsep 1 seperti pada gambar 3 

dipilih untuk dikembangkan. 

.Konsep yang telah terpilih maka akan dilanjutkan dengan menganalsis kekuatan kerangka, analisis 

kekuatan ini menggunakan beban maksimal (SWL) 150 kg atau 1470 N. Namun beban maksimal 

ini masih ditambah dengan safety factore, faktor desain, dan berat kursi sehingga menjadi 1822, N. 

Material pada kerangka yang digunakan adalah ASTM A36. Analisis kekuatan kerangka ini 

menggunakan bantuan software Catia V5. Hasil yang diperoleh dinyatakan aman dan memenuhi 

syarat seperti pada gambar 4.66 dibawah ini. 
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Gambar 4.66. Hasil analisis kekuatan kerangka  

 
Gambar 4.67. Perubahan bentuk kerangka 

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat pada tegangan terbesar yang diterima oleh kerangka ini 

adalah sebesar 4,01 x 107 N/m2 atau sama dengan 40,1 Mpa. Sedangkan material yang digunakan 

adalah ASTM A36 yang memiliki yield strength sebesar 250 Mpa, maka dapat dipastikan kerangka 

ini aman untuk digunakan. Adapun perubahan bentuk yang dialami oleh kerangka konsep 2 seperti 

pada gambar 4.67. Pada gambar tersebut yang mengalami perubahan bentuk hanya pada bagian 

penyangga kursi dengan perubahan yang paling ekstrim adalah 0,0828 mm.  

4. KESIMPULAN 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengamati proses rehabilitasi, 

mewawancarai penderita stroke dan menganalisa sistem dari roduk pembanding, serta dilandasi teori 

– teori dan alat – alat yang digunakan berkaitan dengan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

perlu adanya pengembangan sepeda statis yang digunakan dalam proses rehabilitasi penderita 

stroke. Sepeda statis dari produk yang telah ada dan yang telah digunakan di rumah sakit masih 

memiliki kekurangan saat digunakan dalam proses rehabilitasi atau proses mekanismenya. Adapun 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :  

1.  Sepeda statis yang digunakan untuk proses rehabilitasi penderita stroke harus sesuai dengan 

kriteria penderita stroke. Pada salah satu contoh kasus yang ditemui pada penderita stroke yang 

dimana fungsi tangan dari penderita stroke tidak dapat digunakan atau mengalami hemiplegia harus 

diberikan pengaman pada tangan (armrest) agar tidak mengalami subluksasi. Bagi penderita stroke 

yang tidak mengalami hemiplegia pada bagian tangannya dapat melakukan latihan pergerakan 

tangannya agar mendapatkan kentungan yang lebih dari pada hanya melatih pergerakan kaki. 

2.  Proses rehabilitasi menggunakan sepeda statis merupakan sebuah proses yang sangat 

dibutuhkan oleh penderita stroke. Oleh karena itu dalam melakukan proses rehabilitasi, penderita 

stroke harus benar-benar mendapatkan tujuannya dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak 

diinginkan saat melakukan rehabilitasi. Dibutuhkan pengaman agar tubuh penderita stroke benar-

benar aman dan tentunya nyaman saat melakukan rehbilitasi. Contoh pengaman yang dibutuhkan 

adalah pengaman kaki dan pengaman lengan tangan. Penambahan teknologi terbaru yang dapat 

diterapkan dalam konsep desain sangat diperlukan untuk penelitian selanjutnya.  
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Abstrak  

PT. Daya Radar Utama  adalah sebuah galangan kapal yang berdiri sejak tahun 1972 ini aktif 

membangun berbagai jenis kapal coaster dari ukuran 2000 GT,Container 100 Teus sampai dengan 

kapal Tanker 17500 LTDW. Peluncuran merupakan salah satu rangkaian proses yang cukup 

penting di dalam sebuah produksi kapal baru (New Build). Saat ini penentuan jumlah dan desain 

layout ditentukan oleh perusahaan airbags. Metode yang digunakan dalam penyelesaian ini adalah 

dengan cara menghitung jumlah dan jarak yang sesuai dengan standard,kemudian mendesain 

penempatan airbags sampai mendapatakan jarak yang optimal. Langkah selanjutnya yaitu di 

analisa dengan Finite Element Method untuk mendapatkan jumlah minimal yang diperbolehkan. 

Perhitungan dengan Standard menunjukkan bahwa jarak yang diperbolehkan adalah 7,2 meter 

sampai dengan 8,1 meter.Sementara Hasil analisa dengan desain yang baru yaitu mulai dari jarak 

7,7meter sampai 7,4meter yaitu menggunakan 38 airbags,8 meter dengan jumlah 35 airbags,9 meter 

dengan 33 airbags dan yang paling optimal digunakan adalah dengan jarak 10 meter dengan 

jumlah 31 airbags. 

Kata kunci : airbags,peluncuran   

 

1.PENDAHULUAN  

PT. Daya Radar Utama  adalah sebuah galangan kapal yang berdiri sejak tahun 1972 dan telah 

menjadi salah satu perusahaan galangan kapal swasta yang berpusat di Jakarta,dan memiliki cabang 

di Lampung(unit 3) dan Lamongan (Unit 5) ini aktif membangun berbagai jenis kapal coaster dari 

ukuran 2000 GT,Container 100 Teus sampai dengan kapal Tanker 17500 LTDW. 

Peluncuran merupakan salah satu rangkaian proses yang cukup penting di dalam sebuah produksi 

kapal baru (New Build). Metode yang digunakan mengalami perkembangan untuk mempermudah 

dan meningkatkan keamanan dalam proses peluncuran. Penggunaan airbags sebagai alternatif 

dalam proses peluncuran kapal tidak terlepas dari semakin meningkatnya pemikiran tentang 

perkembangan teknologi yang berkaitan dengan tipe galangan inovatif yang fleksibel, mobilitas, 

aman, dapat dipercaya, tidak banyak asset tertanam, tidak banyak perawatan, proses juga lebih aman 

dan sudah terbukti menguntungkan dengan resiko relatif lebih rendah. 

Saat ini penentuan jumlah dan desain layout ditentukan oleh perusahaan airbags. Hal ini yang 

mendasari perlu adanya penelitian atau kajian untuk mengetahui spesifikasi dari airbags yang di 

gunakan dan bagaimana menentukan layout airbags yang optimal pada kapal yang akan di 

luncurkan. Dengan penelitian ini akan diperoleh bagaimana teknis, perhitungan serta analisis 

kekuatan menggunakan metode elemen hingga dan juga mengetahui  bagaimana menentukan 

kapasitas (Diameter , Tekanan, dan Panjang ) yang diperlukan sesuai dengan standard (CB/T3837-

1998 SHIPBUILDING INDUSTRY STANDARD,PRC) serta jarak antar airbags yang optimal 

,kemudian akan di jadikan acuan untuk membuat Layout Airbags pada saat kapal yang akan di 

luncurkan. 
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2. METODOLOGI  

A. Definsi Kapal 

Menurut UU RI No 21 tahun 1992 mengenai definisi kapal, Kapal adalah jenis kendaraan air dengan 

bentuk dan jenis apapun, serta digerakan oleh tenaga mekanik, menggunakan tenaga angin atau 

ditunda, Kapal termasuk jenis kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah 

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi sangat 

jelas  menurut UU ini bahwa semua jenis kendaraan air adalah kapal. 

B. Kekuatan Kapal 

Telah kita ketahui bersama bahwa sebuah kapal terdiri dari beberapa konstruksi datar yang saling 

berpotongan, misalnya pelat dasar, sekat dan pelat samping/lambung. Konstruksi datar ini mungkin 

terdiri dari pelat yang disangga suatu sistem penegar. 

C. Pembebanan Kapal 

Langkah pertama dalam perhitungan bending momen memanjang kapal ialah menentukan 

penyebaran gaya berat sepanjang kapal. Distribusi berat ini merupakan sebagian pembebanan yang 

akan menimbulkan bending momen, adalah merupakan hasil penjumlahan dari penyebaran berat 

kapal kosong dengan berat muatan, perbekalan, crew, penumpang,persediaan bahan bakar, minyak 

lumas, air tawar dan lain sabagainya, yaitu merupakan berattotal pada saat kapal berlayar.Karena 

distribusi berat ini biasanya dihitung dalam tahap perencanaan, maka distribusi berat ini, (terutama 

berat badan kapal) dihitung dengan cara pendekatan.Pendekatan bentuk distribusi berat kapal yang 

paling sederhana adalah; distribusi berat berbentuk trapezium, seperti diperlihatkan pada Gambar 

2.1 berikut. 

 

 

 

 

 

D. Peluncuran Kapal 

Peluncuran kapal adalah salah satu prosedur terpenting pada proses pembangunan kapal. Peluncuran 

kapal pada penelitian saya kali ini adalah menggunakan metode Airbags Launching . Metode ini 

adalah sebuah inovasi dan teknik aman untuk meluncurkan kapal di air.airbags ini biasanya dalam 

bentuk silinder dengan kedua ujunganya berbentuk setengah lingkaran. Terbuat dari reinforced 

rubber layers dan kapasitas menahan beban tinggi. Keuntungan lainya yaitu bisa digunakan segala 

ukuran jenis kapal.  

 

 

 

 

 

Gambar  Penyebaran berat badan kapal bentuk trapesiodal 

(santoso,2013) 

Gambar : Airbags Launching 

 (dokumentasi) 

 

http://informasipelaut.blogspot.com/2011/04/kapal-nabi-nuh-ini-dia-video-penemuan.html


 

19 

 

 

Perhitungan Banyaknya Airbags Untuk kapal  kapal konvensional ,jumlah airbags dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

  

Dimana, 

N = Jumlah airbags (pcs) 

K1 = Nilai konstanta 1,2  1,3 

Q = Berat kapal yang akandiaikkkan (ton) 

g  = Akselerasi gravitasi (m/s2) 

Cb = Koefisien blok kapal 

R      = Garansi kekuatan bantalan airbags per satuan panjang dari airbags,KN/m (Nilai dapat 

dilihat pada tabel) 

Ld     = Panjang kontak antara airbags dengan alas lambung kapal pada parallel middle body 

(m) gambar 

 

 

 

 

Sementara perhitungan jarak antar Airbags diperhitungkan untuk mendapatkan kekuatan 

memanjang kapal dan untuk menghindari overlapping dari putaran air bag. Sesuai pada regulasi 

CB/T 3795 – 1996 Ship Building Industry Standard, PRC, jarak sumbu antar airbags adalah 2,85< 

L/N-1 < 6 m seperti pada persamaan berikut: 

                  

.  

 

Tabel:  Nilai Penentuan harga R 

(evergreenmaritime) 
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Dimana, 

L = Panjang Lunas Kapal (m) 

N = Jumlah airbags (pcs) 

D = Diameter airbags (m) 

 

Bahan dasar airbags berupa lapisan-lapisan rubber lebih tepatnya disebut lapisan synthetic-cord-

reinforced rubber ,yaitu jenis airbags silinder dengan ujung-ujung kepalanya berbentuk 

hemispherical . Semuanya divulkanisir bersamaan,kemudian di masukkan udara beretekanan yang 

memungkinkan terjadinya perputaran. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari airbags: 

 

a. Lapisan Terluar 

Lapisan luar Rubber yang merupakan lapisan terluar pada Airbagsuntuk melindungi kawat (cord) 

dari ab rasi dan gaya luar lainnya. Bahan lapisan terluar ini cukup lentur dan kuat menahan sobekan 

di berbagai macam cuaca dan perlakuan yang keras. 

 

b. Synthetic-cord-layer for reinforced  

Lapisan penguat berupa kawat (cord) pada peluncuran dengan airbags system yang mana terbuat 

dari Synthetic-cord yang biasa digunakan pada ban yang disusun dengan sudut yang ideal agar bisa 

mnahan tekanan dari dalam dan mendistribusikan tegangan secara sama.  

 

c. Bagian Ujung  

Pada Bagian ujung dari airbags ini merupakan air tighness dan airbags safety air inlet  

Spesifikasi standart Airbags yang di produksi mempunyai tandart sebagai berikut : 

a. Diameter airbags antara 0,8 meter sampai 2 meter. 

b. Panjang efektif airbags antara 6 meter sampai 18 meter. 

c. Total pajang airbags antara 7 meter sampai 19,5 meter. 

Struktur Peluncur Kapal ( Landing Airbags) 

Launching / Landing Airbags, komponen dasarnya terdiri dari lapisan karet,synthetic-cord yang 

diperkuat oleh lapisan karet,yaitu salah satu jenis airbags yang berbentuk silider dengan kepala 

berbentuk setengah ligkaran pada kedua ujungnya. 

 

E. Metode Elemen Hingga (Finite Elemen Method) 

 

Metode elemen hingga merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah struktural, termal dan elektromagnetik.Dalam metode ini seluruh masalah 

yang kompleks seperti variasi bentuk, kondisi batas dan beban diselesaikan dengan metode 

pendekatan.Karena keanekaragaman dan fleksibilitas sebagai perangkat analisis, metode ini 

mendapat perhatian dalam dunia teknik. 
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F. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Ukuran Utama Kapal  

Didalam penentuan spesifikasi airbags kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang  ukuran utama 

sebuah kapal yang akan diluncurkan . pada data ukuran utama kapal kita dapatkan di perusahaan 

yaitu PT.Daya Radar Utama Unit Lamongan atau biasa disebut dengan PT. Lamongan Marine 

Industry . Data ukuran utama kapal disajikan sebagai berikut : 

LOA (Length Over All) : 157.5 meter 

LPP (Lenght Between Per Pendicullar) : 149.5 meter 

Beam : 27.7 meter 

Depth : 12 meter 

T (Design Draft) : 7 meter 

Cb (Coefisien Block) : 0.8 

 
Vs (Service Speed) : 13 Knots 

DWT : 17500 LTDW 

Light Weight : 6214 Ton 

Complement : 28 Men 
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B.Perhitungan Jumlah Airbags 

 

Perhitungan jumlah airbagss diseuaikan dengan kondisi kapal meluncur dan juga sesuai standard 

yang sudah ditentukan CB/T3837-1998 SHIPBUILDING INDUSTRY STANDARD,PRC) .Untuk 

kapal kapal konvensional ,jumlah airbags dihitung dengan menggunakan persamaan  : 

 

 

 

N = K1 X 
Q x G 

+ N1 
Cb x R x Ld 

 

= 1.2 x  7000 x 9.8 
+ N1 

 
 

  

0.8 x 218 x 27.7 

 

= 1.2 x  68600 
+ N1 

    

4180.2624 

 

= 20 + N1 

  

 

= 39 Pcs 

   

 

= 39 Pcs 

   
 

Dimana : 

N  = Jumlah Airbagss  

K1 = 1.2 (Konstanta) 

Q  = 7000 Ton 

g   = 9.8 m/s2 

Cb = 0.8 

R       = 218 KN/m (Nilai dapat dilihat pada tabel 4.1) 

Ld = 27.7 Meter 

 

C.Perhitungan Jarak antar Airbags 

Perhitungan Jarak anatar Airbags berdasarkan CB/T3837-1998 SHIPBUILDING INDUSTRY 

STANDARD,PRC) adalah sebagai berikut : 

 

 

L > π D + 0.5 

N - 1 2 

L > π D + 0.5 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 

jarak yang mungkin dapat diterapkan 

pada saat kapal diluncurkan adalah antara 3.64 meter sampai dengan 4.14 meter,hasil tersebut 

digunanakan untuk type Airbags in two sedangkan untuk type airbags cross over perhitungan 

dikalikan dua karena diasumsikan jarak nya adalah 2 kali jarak terpendek ,sehingga perhitungannya 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Desain Layout Airbags 

 

 Berdasarkan Standard CB/T 3837-1998 Shipbuilding Industry Standard ,PRC. Ada dua jenis 

deesain layout dalam proses peluncuran kapal yaitu desain layout tipe Cross Over dan tipe aibags 

in two . Dimana tipe cross over ini di gunakan apabila panjang Airbags yang di gunakan lebih pendek 

dari lebar kapal dan lebih panjang dari lebar setengah kapal,sedangkan tipe aibags in two adalah 

desain yang digunakan untuk layout airbagss yang panjangnya setengah dari lebar kapal. Sehingga 

Desain Layout yang akan di buat adalah desain dengan tipe Cross Over .  

 

1.Desain Layout PT.LMI  

 

Desain layout PT.LMI adalah desain layout atau susunan airbags yang digunakan oleh perusahaan 

untuk proses launching kapal Tanker . Pada desain layout tersebut menerapkan jarak 7  meter dengan 

penggunaan airbags sebanyak 39 buah airbags . gambar desain layout utama dapat dilihat sebagai 

berikut: 

N - 1 
 

2 
  

157.5 > 3.14 x 2 + 0.5 

38 
 

2 
  

4.14 > 3.14 + 0.5 

4.14 > 3.64 
  

L > π D + 0.5 

N - 1 2 

L > π D + 0.5 

N - 1 
 

2 
  

157.5 > 3.14 x 2 + 0.5 

38 
 

2 
  

4.14 > 3.14 + 0.5 

4.14 > 3.64 
 

 

 

8.28 > 7.28   
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2.Desain Layout 

1 dan 2 

Desain layout pertama adalah desain layout atau 

susunan airbags yang digunakan untuk proses 

launching kapal Tanker yang menerapkan jarak 7,2 

meter ,dan desain kedua  7,4 meter dengan 

penggunaan airbags yang berkurang 1 yaitu dari 39 

menjadi 38 airbags .Jarla 7,2 meter dan 7,4 meter 

adalah jarak yang masih memenuhi dalam hitungan 

menurut ISO STANDARD.Gambar desain layout 

pertama dan kedua dapat dilihat sebagai berikut 

 

 

 

3.Desain Layout 3 

 

Desain layout ketiga atau susunan airbags yang 

digunakan untuk proses launching kapal Tanker yang 

menerapkan jarak 8 meter ,yang sebelumnya di 

rancang dengan jarak 7,2 meter dan 7,4 meter dengan 

penggunaan airbags yang telah berkurang dari 38  

menjadi sebanyak 35 airbags . Gambar desain layout 

dapat dilihat sebagai berikut 

 

 

 

4.Desain Layout 4 

 

Desain layout keempat adalah desain layout dengan 

jarak 9 meter. Dimana desain ini di gunakan untuk 

rencana proses peluncuran kapal Tanker dengan 

penggunaan airbags 33 buah airbags. Gambar 

desain layout 9 meter dapat dilihat sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar :.Desain Layout Utama PT.Daya Radar Utama Unit Lamongan 

(Dokumentasi PT.LMI) 
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5.Desain Layout 5 

 

Yang terakhir desain layout kelima adalah desain 

layout dengan jarak 10 meter. Dimana desain ini di 

gunakan untuk rencana proses peluncuran kapal 

Tanker dengan penggunaan airbags yang sangat 

minimum yaitu 31 airbags. Gambar desain layout 10 

meter dapat dilihat sebagai berikut 

 

 

 

 

E. Analisis Dengan Metode Elemen Hingga 

 

Von mises stress ditampilkan pada gambar  adalah 

hasil tegangan yang terjadi pada benda terhadap 

load condition (kondisi batas pembebanan) yang 

di tentukan . Tegangan yang terjadi ditunjukan 

dengan spectrum warna yang tertera diatas. Dan 

pada setiap warna terdapat angka-angka yang 

menunjukkan von mises dari terendah sampai 

tertinggi mulai dari 812.671,1 (N/m^2) sampai 

dengan 4.644.300,5 (N/m^2) dengan yield 

strenght 18.000.000,0. 

 

Displacement adalah perpindahan node pada 

elemen dikarenakan sebuah gaya yang terjadi 

pada benda. Angka-angka yang tertera pada 

gambar menunjukkan angka node mulai dari 

yang terendah sampai dengan node yang terjadi 

yaitu 1.000e-030 sampai 2.384e + 003.  

 

 

 

 

 

Strain atau disebut sebagai regangan 

didefinisikan sebagai perbandingan antara 

penambahan panjang benda Δx terhadap panjang 

mula-mula x . Regangan dirumuskan : 

Ε = Δx / A  

Keterangan : 

Ε  : regangan strain (tanpa satuan) 

Δx : pertambahan panjang (m) 

X  : panjang mula-mula (m) 
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Regangan yang terjadi pada gambar ditunjukkan 

dengan spectrum warna dan angka-angka yang 

tertera mulai dari 4.508e -001 sampai dengan 

2845e+000. 

Safety factor atau biasa dengan disebut faktor 

keamanan adalah faktor yang digunakan untuk 

mengevaluasi agar perencanaan elemen mesin 

atau benda kerja agar terjamin keamanannya 

dengan dimensi yang minimum . 

Gambar menunjukkan hasil dari analisis pada 

penggunaan airbgas dengan jarak 10 meter dan menggunakan 31 buah airgbas didapatakan bahwa 

Airbags masih mampu menahan beban 7000 ton atau 7.000.000 kgf yang di bebankan pada 31 

airbagss dengan safety faktor 3,27 . 

Dari ketiga analisis diatas mulai dari pembebanan 7.000.000 kgf / 35 airbagss ,7000.000kgf/33 

airbagss dan 7000.000kgf /31airbagss terbukti aman dengan safety faktor terkecil yaitu 3,27. 

Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu pembuktian dengan menganalisis airbagss dengan beban 

lebih berat yaitu 7.000.000 kgf/30 airbagss . 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Spesifikasi airbags yang digunakan oleh PT. Lamongan Marine Industry 

    adalah sebagai berikut :  

    Diamaeter : 2 meter 

    Panjang  : 18 meter dan 10 meter 

    Jumlah airbags: 39  

    Jarak  : 7200 mm 

2. Hasil perhitungan Jarak antar airbags berdasarkan (CB/T3837-1998 

             SHIPBUILDING INDUSTRY STANDARD,PRC)  

    adalah 3,64 atau 7,2 meter sampai dengan 4,14 atau 8,2 meter. Sementara 

    pada analisis dapat diketahui bahwa jarak yang digunakan dapat di  

    modifikasi untuk meminimalkan penggunaan jumlah airbagss. Desain 

    layout yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

a. Desain Layout 1 dengan jarak 7,2 m diperoleh penggunaan airbags 

    yang berjumlah 38 . 

b. Desain Layout 2 dengan jarak 7,4 m diperoleh penggunaan airbags 

    yang berjumlah 38 . 

c. Desain Layout 3 dengan jarak 8 m diperoleh penggunaan airbags  yang     

    berjumlah 35 . 

d. Desain Layout 4 dengan jarak 9 m diperoleh penggunaan airbags yang 

    berjumlah 33 . 

e. Desain Layout 5 dengan jarak 10 m diperoleh penggunaan airbags 

    yang berjumlah 31 . 

3. Hasil analisis dengan Finite Element Method (FEM) menunjukkan bahwa :   

a. Analisis pertama dengan jarak 8 meter menggunakan 35 airbags  

    diperoleh beban 7000.000 kgf/35 airbags yaitu 200.000 kgf untuk   

    masing-masing airbags,dengan faktor keamanan 3,57. 

b. Analisis kedua dengan jarak 9 meter menggunakan 33 airbags 

    diperoleh beban 7000.000 kgf/33 airbags yaitu 212121,21 kgf untuk   

    masing-masing airbags,dengan faktor keamanan 3,43. 

c. Analisis ketiga dengan jarak 10 meter menggunakan 31 airbags 

    diperoleh beban 7000.000 kgf/31 airbags yaitu 225.805kgf untuk   
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    masing-masing airbags,dengan faktor keamanan 3,27. 

4. Hasil analisis dengan Finite Element Method (FEM) menunjukkan bahwa    

penggunaan airbags di bawah 31 tidak memungkinkan karena terjadi Load Increment Ratio (LIR) 

atau penambahan beban rasio < 0,01 %  , 

    sehingga penggunaan yang paling minimal adalah 31 airbags dengan  

    jarak terjauh yaitu 10 meter. 
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Abstrak 

Light Rail Transit (LRT) merupakan contoh kemajuan transportasi darat di bidang kereta api dan 

LRT merupakan salah satu alternatif moda pengumpan bagi MRT. Demi memenuhi kemajuan 

transportasi darat di bidang kereta api di Indoneisa, Perusahaan produsen kereta merencanakan 

pembuatan prototype LRT sebagai moda pengumpan MRT dan contoh awal untuk pembuatan LRT 

yang sebenarnya. Konstruksi utama dari LRT ini layaknya kereta pada umumnya, yaitu terletak 

pada konstruksi underframe. Oleh sebab itu penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kekuatan kontruksi underframe dalam menerima beban yang sudah ditentukan 

dengan melakukan perhitungan dan analisis software untuk mencari tegangan maksimum, defleksi 

maksimum dan letak titik kritis. Dimana pembuatan LRT ini masih dalam tahap pengerjaan dan 

belum di uji kekuatannya. 

Untuk menganalisis kekuatan konstruksi underframe Prototype LRT, analisis yang dilakukan 

menggunakan perhitungan manual dalam bentuk lokal/penamapang serta dengan bantuan software 

ANSYS. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tegangan maksimum konstruksi underframe sebesar 211,35 

MPa, untuk defleksi yang terjadi pada konstruksi underframe sebesar 85,678 mm dan letak titik 

kritis pada konstruksi underframe berada pada sambungan antara penampang melintang dan 

memanjang bagian depan diatas tumpuan. Sehingga dapat dikatakan konstruksi underframe tidak 

aman karna melebihi tegangan dan defleksi ijin. 

Kata kunci : Analisis, Konstruksi, LRT, Prototype LRT, Underframe. 

 

1. PENDAHULUAN 
Light Rail Transit (LRT) merupakan salah satu transportasi massal yang menggunakan tenaga listrik 

sebagai penggeraknya, memiliki kapasitas besar dan memiliki lajur sendiri. LRT merupakan salah 

satu alternatif moda pengumpan MRT. LRT tidak menghasilkan polusi yang besar dan dapat 

mengurangi volume kendaraan yang ada. LRT dalam pembangunannya tidak memerlukan 

pembangunan jalan baru karena LRT dapat menggunakan jalan yang sudah ada Gambar 1. 

 

 

mailto:robytrihardianto7@gmail.com
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Gambar 1. Light Rail Transit (LRT) 

Demi memenuhi kemajuan transportasi darat di bidang kereta api di Indoneisa, Perusahaan produsen 

kereta merencanakan pembuatan prototype LRT sebagai moda pengumpan MRT dan contoh awal 

untuk pembuatan LRT yang sebenarnya. Dimana konstruksi LRT ini terdiri dari underframe, end 

wall, front wall, side wall, roof dan maskara yang ditunjukkan pada Gambar 2. Konstruksi utama 

dari LRT ini layaknya kereta pada umumnya, yaitu terletak pada konstruksi underframe. Underframe 

kereta api merupakan bagian terpenting dari konstruksi kereta api, yang ditempatkan oleh badan 

kereta api beserta beban yang diangkut sehingga underframe tersebut harus cukup kuat menanggung 

beban yang terjadi sebesar 25 Ton.  

   
Gambar 2. Konstruksi LRT 

Berdasarkan dari olahan data gaya beban sebesar, tegangan dan defleksi akan dinyatakan kekuatan 

dan kelayakan konstruksinya ditinjau dari titik kritisnya. Analisis kekuatan pada konstruksi 

underframe prototype LRT dilakukan dengan cara perhitungan manual dan pemanfaatan aplikasi. 

Perhitungan manual hanya sebatas hasil nilai serta hipotesis gambaran awal yang masih dangkal 

sehingga belum bisa menunjukkan distribusi tegangan yang bekerja pada konstruksi tersebut. Untuk 

mengetahui pendistribusian seperti deformasi dan defleksi maupun akibatnya maka digunakan 

software ANSYS. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai refrensi bagi Prerusahaan 

produsen kereta untuk perlu apa tidaknya dilakukan redesain pada konstruksi underframe. 

 

2. METODOLOGI 
Penelitian awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data spesifikasi konstruksi underframe 

beserta data material yang digunakan. Untuk mengetahui tahap-yahap dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 3 
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.  

Gambar 3. Diagram Alur Penelitian 

2.1 Perhitungan Manual 

Perhitungan manual dilakukan dengan cara melakukan pendekatan perhitungan yaitu dengan 

menghitung salah satu profi (lokal) yang mewakili keseluruhan konstruksi. Dalam perhitungan 

manual ini dilakukan perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui besar tegangan maksimum dan 

defleksi maksimum. Selain itu juga dilakukan perhitungan untuk mencari tegangan ijin berdasarkan 

Dobrovolsky (Machine Element) dan defleksi ijin yang mengacu pada International Building Code 

(ICB 2000). 

1. Gaya beban 

P = W x g         

 (1) 

Dimana : 

P = Gaya (N) 

W = Massa (Kg) 

G = Gravitasi (m/s²) 

2. Tegangan 

σ = 
𝑃

𝐴
          

 (2) 

Dimana : 

σ = Tegangan atau gaya per satuan luas (N/mm²) 

P  = Gaya (N) 

A = Luas penampang (mm²) 

3. Defleksi 

Δ = 
𝑤𝑙4

384𝐸𝐼
         

 (3) 

Dimana : 

w = Gaya/meter (N/m) 

l   = Panjang penampang (m) 

E  = Modulus elastisitas material  (N/m²) 

I   = Momen inersia profil (𝑚4) 
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4. Tegangan ijin 

σ ijin  = 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

𝑠𝑓
        

 (4) 

5. Δ max = 
𝐿

240
         

 (5) 

Dimana : 

L = Panjang penampang terpanjang (mm) 

2.2 Perhitungan Software 

Tahap awal dalam analisis software adalah menggambar model underframe dengan dimensi yang 

sebenarnya, model yang dibuat mengabaikan sambungan las, komponen-komponen yang 

dimensinya kecil dan bagian-bagian yang secara dimensi dapat diabaikan dibandingkan dengan 

profil utama yang digunakan. Besarnya beban yang di input dalam software sebesar 25 Ton sesuai 

beban pada kenyataannya yang di distribusikan merata keseluruh penampang utama pada 

underframe dengan kondisi batas/titik penumpu seperti pada Gambar 4. 

   

    (a)       (b) 

Gambar 4. Pembebanan pada model (a) dan Input kondisi batas/titik penumpu pada model (b) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Perhitungan Tegangan   

Dalam perhitungan tegangan dilakukan 3 perhitungan, yaitu perhitungan secara manual, perhitungan 

dengan software dan perhitungan tegangan ijin. Hasil dari perhitungan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil perhitungan tegangan 

Penampang Tegangan Maksimum 

Perhitungan (MPa) 

Tegangan Maksimum 

Software (MPa) 

Tegangan 

Ijin (MPa) 

Memanjang tengah hollow w 49,788 55,306 < 69 

Melintang tengah hollow 15,269 19,678 < 69 

Memanjang depan hollow w 223,699 239,28 > 69 

Melintang depan hollow 16,529 21,14 < 69 

3.2. Perhitungan Defleksi 

Dalam perhitungan defleksi dilakukan 3 perhitungan, yaitu perhitungan secara manual, perhitungan 

dengan software dan perhitungan defleksi ijin. Hasil dari perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil perhitungan defleksi 

Penampang Defleksi Maksimum 

Perhitungan (mm) 

Defleksi Maksimum 

Software (mm) 

Defleksi 

Ijin (mm) 

Memanjang tengah hollow w 5,9 5,993 < 17,79 

Melintang tengah hollow 0,088 0,122 < 17,79 

Memanjang depan hollow w 77 77,523 > 17,79 

Melintang depan hollow w 0,11 0,149 < 17,79 

3.3. Simulasi Konstruksi Underframe 

Analisa konstruksi underframe bertujuan untuk mengetahui tegangan, defleksi serta titik kritis yang 

terjadi pada bentuk utuh konstruksi underframe. 

1. Tegangan maksimum 
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Tegangan maksimum yang terjadi pada konstruksi underframe adalah sebesar 211,35 Mpa seperti 

pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Tegangan maksimum 

2. Titik kritis 

Defleksi maksimum yang terjadi pada konstruksi underframe adalah sebesar 85,678 mm seperti 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Defleksi maksimum 

3. Tegangan maksimum 

Titik kritis yang terjadi pada konstruksi underframe adalah sebesar 211,35 Mpa dengan ketentuan 

letak titik kritis seperti  pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Titik Kritis  

 

 

4. KESIMPULAN 
1. Dari aspek tegangan resultan (von misses stress) akibat dari masing-masing beban kerja, 

didapati bahwa terjadi tegangan sebesar 211,35 Mpa dengan perbandingan tegangan ijin sebesar 69 

Mpa. Dari hasil tegangan secara perhitungan manual dan software dapat dikatakan bahwa tegangan 

yang terjadi melebihi tegangan ijin, sehingga konstruksi underframe tidak aman. Faktor yang 

mempengaruhi tegangan melebihi tegangan ijin karena dalam Tugas Akhir ini analisa hanya pada 
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konstruksi underframe saja, bukan dalam bentuk carbody yang dapat menghasilkan tegangan di 

bawah tegangan ijin. 

2. Dari aspek defleksi akibat dari masing-masing beban kerja, didapati bahwa terjadi defleksi 

sebesar 85,678 mm dengan perbandingan defleksi ijin 17,79 mm. Dari hasil defleksi secara 

perhitungan manual dan software dapat dikatakan bahwa defleksi yang terjadi melebihi defelksi ijin. 

Faktor yang mempengaruhi defleksi melebihi defleksi ijin karena dalam Tugas Akhir ini analisa 

hanya pada konstruksi underframe saja, bukan dalam bentuk carbody yang dapat menghasilkan 

defleksi dibawah defleksi ijin. 

3. Sesuai dengan hasil analisa dengan bantuan software maka dapat terlihat titik kritis pada 

konstruksi underframe. Dimana letak titik kritis terdapat pada sambungan antara penampang 

melintang dan penampang memanjang bagian depan diatas tumpuan. 
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Abstrak 

Tower dengan struktur rangka batang yang digunakan pada silo transport harus diketahui 

kekuatannya karena memiliki tinggi yang besar yaitu setinggi 33 m dan menerima gaya yang tidak 

hanya dari berat struktur itu sendiri. Selain dari catwalk, tower juga menerima beban dari angin. 

Analisis ini sangat penting agar dapat mengantisipasi kerusakan dan dapat memberikan referensi 

desain tower selanjutnya. Penelitian ini menganalisis kekuatan dari tower untuk catwalk dan chain 

conveyor pada silo dengan software yang berbasis metode elemen hingga, SolidWorks. Pemodelan 

didasarkan pada desain gambar kerja yang telah dibuat. Pembebanan diberikan berdasarkan berat 

dari catwalk dan chain conveyor yang ditumpu. Dari hasil simulasi dan analisis dapat diketahui 

bahwa besar tegangan maksimal yang bekerja pada konstruksi Tower oleh pembebanan yang 

diterima adalah 169.121 MPa. Besar defleksi maksimal yang terjadi pada konstruksi Tower oleh 

pembebanan yang diterima adalah 30.233 mm. Konstruksi Tower sudah memenuhi standar yang 

ditentukan karena nilai safety factor mendekati standar. Safety factor konstruksi minimal 1.5, 

sedangkan hasil simulasi safety factor terkecil adalah 1.48 dan terbesar 1.89 . 

 

Kata kunci : Tegangan, Defleksi, Metode Elemen Hingga, SolidWorks, Safety Factor. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

PT. Srikaya Putra Mas merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Mechanical dan 

Electrical Engineering. Perusahaan ini beralamat di Jalan By Pass Krian KM 26.6. Saat ini, PT. 

Srikaya Putra Mas mendapatkan permintaan proyek dari client, PT. Japfa Comfeed Indonesia – 

Sidoarjo, yaitu pembuatan Tower pada Catwalk dan Chain Conveyor dengan tinggi 33 m untuk Silo 

Transport. Tower ini tergolong memiliki ukuran yang sangat tinggi, sehingga ketinggiannya akan 

berpengaruh terhadap beban dan gaya – gaya yang diterimanya. Struktur tower yang digunakan yaitu 

struktur rangka batang atau truss. Perancangan tower ini tidak didasarkan pada perhitungan struktur 

atau analisis kekuatannya, akan tetapi berdasarkan pengalaman atau struktur yang pernah dibuat 

oleh perusahaan. Analisis ini sangat penting karena berhubungan dengan keamanan dari pekerja saat 

melakukan maintenance. Selain itu juga dapat mempengaruhi kebutuhan material dalam 

produksinya. Jika struktur yang dirancang tidak cukup kuat menahan beban yang diterima, risiko 

kerusakaan pun akan semakin besar. Tetapi jika terlalu kuat, maka akan berpengaruh pada cost 

karena material yang tidak efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian untuk tugas akhir ini akan 

dianalisa kekuatan dari Tower pada Catwalk dan Chain Conveyor dengan tinggi 33 m tersebut. Salah 

satu metode untuk analisis struktur adalah metode elemen hingga. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan software metode elemen hingga, Solidworks. 

Dari latar belakang diatas maka didapat tiga rumusan masalah yaitu berapa besar tegangan maksimal 

yang terjadi pada konstruksi Tower, berapa besar defleksi maksimal yang terjadi pada konstruksi 

Tower, dan apakah konstruksi Tower sudah memenuhi standar yang ditentukan. 

 

2. METODOLOGI 
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2.1. Studi Literatur 

Referensi sangat dibutuhkan untuk mengerjakan penelitian dalam tugas akhir ini. Teori – teori 

pendukung yang berkaitan dengan penelitian didapatkan dari berbagai referensi. Referensi bisa 

berupa buku, jurnal, modul, dan sebagainya. Dalam tahap studi literatur ini, dilakukan pengumpulan 

teori dan informasi pendukung yang berguna untuk pelaksanaan tugas akhir.  

 

2.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam analisa yang 

akan dilakukan. Data meliputi dimensi, berat, kondisi, dan variabel - variabel lainnya yang 

berhubungan dengan obyek yang akan dijadikan penelitian dalam tugas akhir ini. Data untuk 

penelitian dalam tugas akhir ini didapatkan dari perusahaan tempat mahasiswa tugas akhir 

melakukan on the job training, yaitu PT. Srikaya Putra Mas. 

 

2.3. Pemodelan dari Gambar Kerja 

Pemodelan merupakan proses penggambaran dari gambar kerja dua dimensi ke dalam bentuk tiga 

dimensi untuk selanjutnya diuji dalam simulasi pembebanan. Pemodelan dilakukan menggunakan 

SolidWorks. 

 

2.4. Input Spesifikasi Material dan Simulasi 

Untuk melakukan simulasi, dibutuhkan data – data material atau material properties yang digunakan. 

Seperti jenis material, modulus elastisitas, kekuatan luluh, kekuatan ultimate, kekerasan, modulus 

shear, dan sebagainya agar hasil simulasi yang dilakukan tepat dan sesuai. Simulasi dilakukan 

dengan pembebanan yang telah ditentukan.  

 

2.5. Analisis Hasil Simulasi 

Setelah simulasi telah selesai, maka hasil simulasi dianalisis untuk mendapatkan besar tegangan dan 

defleksi dari struktur tower. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tower untuk catwalk dan chain conveyor ini menggunakan sistem rangka batang atau truss. Berikut 

ini adalah data ukuran utama dari tower yang didesain : 

 

Tabel 1. Ukuran Utama 

Quantity 4 

Width 2,000 mm 

Length 2,000 mm 

Height 33,000 mm 

Column Profile L 100 x 100 

Bracing Profile L 80 x 80 

Cremona Profile L 70 x 70 

Base plate (thickness) 16 mm  

 

Material yang digunakan pada Tower ini yaitu JIS3101 SS400 dengan material properties sebagai 

berikut : 

Tensile strength = 400 Mpa 

Yield strength = 250 Mpa 

 

3.1. Beban Angin 

Tower akan dipasang di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, sehingga desain harus disesuaikan dengan 

keadaan daerah tersebut. BMKG (2017) dalam lamannya menginformasikan bahwa, kecepatan 
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angin maksimum rata – rata pada daerah Sidoarjo sebesar 18 km/jam (5 m/s). Dari kecepatan angin 

tersebut dapat dihitung berapa besar beban yang terjadi. Berikut adalah kalkulasinya : 

Dalam menghitung beban angin, sebelumnya harus diketahui besar tekanan angin yang bertiup. 

Besar tekanan angin dapat dihitung dengan persamaan (2.2). Perhitungannya seperti berikut : 

 

q = 0.5 x ρ x v2 

q = 0.5 x 1.25 x (52) 

q = 15.625 N/m2 

 

Setelah didapatkan besar tekanan angin, maka beban angin dapat dihitung. Besar area efektif yang 

terkena angin didapatkan dari gambar kerja, yaitu sebesar 11.05 m2. Karena bagian dari tower yang 

terkena angin berbentuk plat persegi, maka koefisien bentuk dari plat persegi yaitu 1.28 . Beban dari 

angin yang terjadi dihitung dengan persamaan (2.1) sebagai berikut : 

 

F = A x q x Cr 

F = 11.05 x 15.625 x 1.28 

F = 221.017 N 

 

3.2. Beban Catwalk 

Tower ini akan digunakan untuk menopang catwalk yang berfungsi sebagai media transportasi saat 

mengontrol dan memperbaiki chain conveyor maupun silo. Penggambaran catwalk dibagi menjadi 

tiga bagian untuk memudahkan bagian produksi dalam proses manufakturnya. Sehingga, 

perhitungan berat catwalk disesuaikan dengan gambar kerja tersebut. Bagian – bagian dari catwalk 

tersebut antara lain CCL, CCM, dan CCN. 

 

Karena ketiga catwalk ini merupakan satu rangkaian dengan panjang total 69 meter dan ditopang 

oleh empat tower yang akan dianalisis, maka berat masing – masing bagian dijumlahkan untuk 

mendapatkan berat catwalk seutuhnya. Berikut adalah perhitungan berat total dari catwalk : 

 

Berat total dari Catwalk  = Berat CCL + Berat CCM + Berat CCN 

= 2,932 kg + 3,664 kg + 1,739 kg 

= 8,335 kg 

 

Beban total  = Berat catwalk + Beban orang 

= 8335 kg + 160 kg 

= 8495 kg 

≈ 8500 kg 

 

Jadi, besar beban maksimum yang diletakkan pada tower sebesar 8500 kg. Tower dianggap 

mengalami pembebanan yang merata, maka beban untuk tower yang telah dihitung dibagi dengan 

jumlah tower yang menyangga. Dapat dilihat pada perhitungan berikut : 

 

Beban pada masing – masing tower = 8500 kg / 4 

= 2125 kg 

 

Jadi, tiap tower mengalami pembebanan minimum dari catwalk dan orang sebesar 2125 kg. 

 

3.3. Pemodelan, Input Spesifikasi, dan Simulasi 

Pemodelan didasarkan pada gambar kerja yang telah digambar sebelumnya. Ukuran yang digunakan 

merupakan ukuran sebenarnya. Keempat tower memiliki dimensi yang sama sehingga pemodelan 

dan simulasi dilakukan pada salah satu tower. Pemodelan digambar menggunakan software 

SolidWork. Gambar 1 berikut ini merupakan hasil pemodelan dari gambar kerja. 

 



 

37 

 

 
Gambar 1. Pemodelan Tower dari Gambar Kerja 

 

Material properties dari JIS SS400 dan ASTM A36 sama. Dalam library SolidWorks tersedia 

material ASTM A36. Untuk mempermudah input jenis material maka digunakan ASTM A36. Pada 

gambar 2 berikut ini ditunjukkan layar yang memuat saat pemilihan material. 

 

 
Gambar 2. Material Properties ASTM A36 dari SolidWorks 

 

Setelah material ditentukan, beban sesuai dengan yang telah dihitung dan fixture diatur sebelum 

melakukan simulasi. Setelah pengaturan tersebut, dilakukan meshing. Meshing adalah proses 

dimana suatu struktur dibagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Jika meshing berhasil, maka 

simulasi dilanjutkan dengan analisis tegangan, defleksi, regangan, dan faktor safety. Dalam gambar 

3 berikut ditujukkan arah dan letak pembebanan saat persiapan simulasi. 

 
Gambar 3. Persiapan Simulasi 

 

 

3.4. Analisis Hasil Simulasi 

 

Tabel 2. Hasil Simulasi 

 Beban 8500 kg Beban 2125 kg 

Stress Max. 169.121 MPa 132.081 MPa 
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Displacement Max. 30.233 mm 28.749 mm 

Factor of Safety 1.48 1.89 

 

Dari simulasi yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa tegangan maksimal dari tower sebesar 

169.121 MPa. Masih lebih kecil dari Yield Strength material yang sebesar 250 MPa. Displacement 

maksimal yang terjadi akibat pembebanan yaitu sebesar 30.233 mm. Factor of Safety yang 

didapatkan dari hasil simulasi yaitu sebesar 1.48 dan 1.89. Nilai ini sudah mendekati 1.5 . Menurut 

standar yang digunakan pada sub-bagian 2.1.3, minimal factor of safety struktur tinggi adalah 1.5 . 

Hal ini menunjukkan, bahwa tower sudah cukup kuat karena nilai safety factor mendekati nilai 

standar. Tegangan maksimal yang terjadi terletak pada daerah atas tepatnya dibawah plat penyangga 

profil I. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 

 

 
Gambar 4. Letak tegangan maksimum yang terjadi. 

 

4. SIMPULAN 

 

Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Besar tegangan maksimal yang terjadi pada konstruksi Tower oleh pembebanan yang 

diterima adalah 169.121 MPa. 

2. Besar defleksi maksimal yang terjadi pada konstruksi Tower oleh pembebanan yang 

diterima adalah 30.233 mm. 

3. Konstruksi Tower sudah memenuhi standar yang ditentukan karena nilai safety factor 

mendekati standar. Safety factor konstruksi minimal 1.5, sedangkan hasil simulasi safety factor 

terkecil adalah 1.48 dan terbesar 1.89 . 
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Abstrak 

PT.F1 PERKASA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan perbaikan 

kapal. Salah satu fasilitas utama yang dibutuhkan saat ini adalah adanya sarana yang mengangkat 

dan memindahkan kapal, baik dari darat ke air maupun sebaliknya. Dengan mengacu pada bentuk 

crane yang ada di ppns serta penyempurnaan sistem yang ada, dilakukan perencanaan mekanisme 

boatlif crane yang sinkron dengan kapasitas swl 15 ton. 

Perencanaan boatlift dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi desain konstruksi, 

perhitungan pulley,perencanaan tali, drum, motor, poros, perencanaan roda , dan akan di lakukan 

proses assembly dan perakitan prototype boatlift. Untuk sistem pengangkatan yang sinkron pada 

boatlift direncanakan mennggunakan tali belt (lifting belt) yang akan ditarik menggunakan sistem 

drum dan pulley (katrol) yang digerakan oleh motor.  

Untuk mendapatkan mekanisme angkat boatlift yang sinkron dilakukan dengan menggunakan 

sistem alur tali yang berjalan terus menerus tanpa ada sistem tali mati. Hasil perencanaan 

diperoleh perbandingan pulley sebanyak 14 pulley pada satu sisi boatlift dan 8 lengkungan di setiap 

hoist, sistem pengereman menggunakan break system yang terdapat pada motor dan juga pada 

drum, ukuran tali memiliki diameter sebesar 12 mm, pulley ukuran diameter 300 mm, drum 

berdiameter 345 mm,poros drum berdiameter 80 mm, daya motor lifting sebesar 2 kW, daya motor 

traveling sebesar 5 kW, daya motor slewing sebesar 2,6 kW, sabuk dipilih dengan kapasitas sebesar 

5000 kg(per sabuk), dan generator set dengan daya 24 kVA. 

 

Kata kunci : Boatlift crane, mekanisme, sinkronisasi pengangkatan 

 

1. PENDAHULUAN  

PT.F1 PERKASA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan kapal fiberglass 

dan kapal kayu. Di perusahaan ini pembuatan kapal dibuat atas dasar pesanan dari customer. Karena 

banyaknya pesanan tersebut, ketika kapal mulai di launching ataupun kapal yang sedang dalam 

perbaikan, pekerja sering kewalahan untuk mengangkat maupun mendorong kapal karena pada 

perusahaan ini dalam hal pengangkatan kapal masih menggunakan tenaga manual, yaitu tenaga 

manusia. Jelas hal ini sangat memakan waktu, tenaga serta biaya yang bersangkutan dengan 

pembuatan serta perbaikan kapal. 

Sedangkan crane yang sudah ada contohnya di ppns memiliki crane yang digunakan pengangkatan 

kapal. Namun pada boatlift crane yang telah ada di politeknik perkapalan negeri surabaya adalah 

crane yang berguna untuk mengangkat kapal dengan sistem alur tali mati. Ini berpengaruh pada 

sistem saat pengangkatan kapal yang pada saat kapal diangkat mengalami keseimbangan yang 

kurang dan juga memakan waktu pada saat docking maupun undocking kapal.Selain itu pada sistem 

crane tersebut hanya bisa bergerak dengan menggunakan lintasan jalan dan tidak bisa bergerak 

secara bebas (mobile). 

Berdasarkan pertimbangan diatas peneliti tertarik untuk membuat alat simulasi atau prototype 

tentang alat angkat gantry crane yang berjenis boatliftguna untuk pengangkatan kapal serta 

launching kapal. Peneliti disini akan melakukan simulasi sederhana yang dapat membantu 

mengangkat, memindahkan serta menurunkan suatu benda yaitu kapal tersebut ketempat dengan 
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jangkauan operasi terbatas dan bisa melakukan pengangkatan, pemindahan serta penurunan beban 

secara seimbang. Oleh karena itu dari latar belakang diatas  saya merancang alat dengan judul 

“Perancangan mekanisme angkat boatlift dengan kapasitas SWL 15 ton” 

 

2. METODOLOGI 

2.1 Pesawat Angkat 

Pesawat angkat adalah sebuah alat untuk mengangkat atau memindahkan suatu barang dari satu 

tempat ketempat lain menggunakan sebuah sistem. 

 

2.2 Definisi Crane  

Crane adalah alat pengangkat yang ada pada umumnya dilengkapi dengan drum tali baja, tali baja 

dan rantai yang dapat digunakan untuk mengangkat dan menurunkan material secara vertikal dan 

memindahkannya secara horizontal..(mansur kacong,jenis-jenis crane). 

2.3 Macam-Macam Crane  

2.3.1 Tower Crane 

Tower crane merupakan pesawat pengangkatan material/mesin yang biasa digunakan pada proyek 

konstruksi dan di proyek gedung-gedung pencakar langit. 

2.3.2 Mobil Crane (truck crane) 

Mobil crane adalah crane yang terdapat langsung pada mobile (truck) sehingga dapat dibawah 

langsung pada lokasi kerja tanpa harus menggunakan kendaraan. 

2.3.3 Crawler Crane 

Crawler crane merupakan pesawat pengangkat material yang biasa digunakan pada lokasi proyek 

pembangunan dengan jangkauan yang tidak terlalu panjang.(mansur kacong,jenis-jenis crane). 

2.3.4 Direck Boom Crane 

Direck boom crane adalah crane yang biasa digunakan pada perbengkelan,pergudangan dan pada 

kapal. 

2.3.5 Overhead Crane 

Overhead crane adalah pesawat pengangkatan yang biasanya terdapat pada pergudangan dan 

perbengkelan. Crane ini ditempatkan pada langit-langit dan berjalan diatas rel khusus atau yang 

disebut dengan nama girder yang dipasangi pada langit-langit tersebut. Girder tadi juga dapat 

bergerak secara maju-mundur pada satu arah. (mansur kacong,jenis-jenis crane). 

2.3.6 Jip Crane 

Jip crane adalah pesawat pengangkat yang terdiri dari berbagai ukuran, jip crane yang kecil bisanya 

digunakan pada perbengkelan dan pergudangan untuk memindahkan barang-barang yang relatif 

berat. Jip crane memiliki sistem kerja dan mesin yang mirip seperti ‘overhead crane’ dan struktur 

yang mirip ‘boom crane’.(mansur kacong,jenis-jenis crane). 

2.4. Bagian – Bagian Crane 

Crane memiliki beberapa bagian utama yaitu jib atau boom, hoist, trolley dan selling. 

2.4.1 JibAtau Boom 

Merupakan lengan crane yang terdiri dari elemen-elemen besi yang tersusun dalam sistem rangka 

batang. 

2.4.2 Counter Jib 

Berfungsi sebagai jib penyeimbang terhadap boom yang terpasang. Counter jib dilengkapi dengan 

counterweight yang berfungsi sebagai beban yang melawan beban yang diangkat oleh crane. 

2.4.3 Hoist 

Merupakan bagian crane yang berfungsi sebagai alat angkat vertikal. 

2.4.4 Trolley 

Merupakan bagian crane yang berfungsi sebagai alat angkat horisontal. 

2.4.5 Selling 

Merupakan bagian crane berupa kabel baja dan merupakan bagian dari hoist. Dari bagian – bagian 

diatas yang sudah di jelaskan,kali ini saya akan membahas dan merancang suatu crane dengan type 

atau jenis yaituGantry Crane (boatlift) 

2.5  Boatlift Crane 

Definisi boatlift adalah salah satu dari gantry crane dilengkapi dengan legs atau kaki untuk 

penopang. 

2.5.1   komponen utama dari boatlift crane yaitu : 

a. Girder 
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Girder berupa balok besi atau profile besi memanjang yang bertumpu pada leg dan berfungsi 

menopang beban yang diangkat dan juga untuk melakukan gerakan tranversing. 

b. Hoist 

Hoist adalah bagian dari komponen sebuah crane yang digunakan untuk mengangkat dan 

menurunkan beban dengan menggunakan drum dan wire rope. 

c. Leg 
Leg adalah kaki baja yang berfungsi sebagai penumpu girder, sehingga mampu menahan beban 

girder, hoist, dan muatan. 

d. End Carriage 
End carriage adalah tempat bertumpunya mulai dari bagian leg keatas. end carriage dilengkapi 

dengan roda yang berfungsi untuk berjalan di lintasan rel. 

e. Motor Listrik 
Motor listrik digunakan untuk penggerak dari wire rope kemudian membawa beban untuk bergerak 

naik maupun turun.Terdapat beberapa motor mekanisme pada crane yaitu, motor penggerak drum, 

motor penggerak trolley, dan motor penggerak keseluruhan konstruksi gantry crane ( motor yang 

terletak pada encarriage ). 

f. Drum 
Drum terleta ketika melakukan pegangkatan digunakan untuk penggulung rantai atau tali baja. 

g. Wire Rope/Tali Baja 
Wire Rope adalah perlengkapan fleksibel yang berfungsi sebagai penarik atau pengulur hook. 

h. Pulley  

Pulley merupakan kepingan bundar yang terbuat dari logam atau pun non logam. Pinggiran kepingan 

diberi alur yang berfungsi sebagai laluan tali untuk memindahkan gaya dan gerak. 

i. Poros  

Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat dimana terpasang 

elemen-elemen seperti roda gigi, pelley, flywheel, engkol, sprocket dan elemen pemindah lainnya. 

Poros bisa mnerima beban lenturan, beban tarikan, beban tekan atau beban puntiran yang bekerja 

sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan lainnya. Poros berfungsi untuk meneruskan tenaga 

bersama dengan putaran. 

2.5.2  Cara mekanisme kerja boatlift 

  Cara kerja mesin boatlift crane ini terdiri dari dua gerakan diantaranya: 

1. Gerakan turun naik (sistem pengangkatan) yaitu gerakkan untuk menaikkan dan 

menurunkan kapal dari laut ke darat maupun dari darat ke laut. 

2. Gerakan bebas (mobile) yaitu gerakan dari crane untuk memindahkan kapal secara bebas 

baik itu dari laut ke darat maupun sebaliknya. 

2.6  Perhitungan Mekanisme Pada Gantry crane (Boatlift) 

Perencanaan  mekanisme pengangkatan meliputi perencanaan-perencanaan sebagai berikut : 

1. Tali baja  

2. Pulley 

3. Drum  

4. Motor penggerak  

5. Sistem break (pengereman) 

2.6.1  Tali (wire rope)  

sehingga Rumus – rumus yang digunakan dalam perancangan katrol antara lain:  

1. Rumus untuk menentukan berat muatan pada setiap hoist. 

 SWL =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑖𝑠𝑡 
                                            (2.1) 

Selanjutnya pada setiap rumah hoist akan ada tali penggantung, dimana tali tersebut di gunakan 

untuk menarik beban, dan ditentukan dengan menggunakan rumus: 

 Q(pada hoist) =
𝑆𝑊𝐿

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔
                            (2.2) 

Dimana : Q       = beban yang akan diterima pada tiap hoist 

      SWL = berat muatan Jumlah penggantung 

2. Selanjutnya menentukan gaya tarik pada tali, dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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z = 𝑄 𝑥
휀𝑛 𝑥  (∑ − 1)

((휀𝑛 +  1) − 1)
                                                     (2.3) 

dimana : Z = gaya tarik tali  

    Q = beban (SWL) 

    ɛ  = epsilon (1,05) 

    n  = jumlah pulley 

dimana beban putus tali adalah : 

P =
𝑧 𝑥 𝜎𝑏

{𝜎𝑏/𝐾} − {(𝐸′x 1,5 √i}𝑥 (𝑑/𝐷𝑚𝑖𝑛))
                    (2.4) 

    Dimana : P  = beban tali putus  

    Z  = gaya tarik pada tali  

    σb  = tegangan putus tali  

    E’   = modulus elastis tali yang akan terkoreksi  

     d    = diameter tali (mm) 

   D min = diameter pulley 

     Nb  = jumlah lengkungan  

     I   = jumlah serat pada tali  

     K = faktor keamanan  

3. Selanjutnya menentukan tegangan tali yang diijinkan, dengan rumus : 

Smax =
𝑃

𝐾
                                                          (2.5) 

Dimana : S = tarikan maksimum yang diijinkan  

     P = kekuatan putus tali sebenarnya  

     K = faktor keamanan  

Maka tegangan tarik yang akan diijinkan : 

  σijin =
𝜎𝑏

𝐾
                                                                           (2.6) 

Dimana : σb = tegangan tali putus  

     K = faktor keamanan 

Maka luas penampang akan didapat dengan menggunakan rumus :  

 F =
𝑃

𝜎𝑏

𝐾
−

𝑑

𝐷𝑚𝑖𝑛
 𝑥 3600 

                                                              (2.7)  

Dimana : P = beban putus tali 

     σb = tegangan tali putus 

     K = faktor keamanan  

     Dmin = diameter tali  

Maka tegangan tarik pada tali baja : 

  σt =
𝑆𝑖𝑗𝑖𝑛

𝐹
                                                                              (2.8) 

 Dimana : Sijin = tegangan maksimum 

      F       = luas penampang  

2.6.2  Sistem Katrol  (Pulley) 

 Untuk mencari diameter dari pulley dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :  

   Dmin = e1 x e2 x d                                                                    (2.9) 

 Dimana : e1 = faktor yang tergantung pada alat angkat dan kondisi operasional. 

      e 2 = faktor tergantung pada konstruksi tali 

       D = diameter tali 

 selanjutnya menentukan poros pulley dihitung dengan rumus : 

   𝑃 =
𝑄

2 𝑥 𝑙
                                                                                            (2.10) 

   Dimana : Q = beban yang di terima  

        L = panjang pulley  

 

2.6.3  Drum  

Perhitungan diameter drum dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

  D = e1 x e2 x d                        (2.11) 

  Dimana : 

   D = diameter drum  

   e 1 = faktor type pesawat angkat dan kondisi operasi 
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   e2 = faktor yang tergantung pada konstruksi tali baja  

   d = diameter tali baja  

    maka tebal drum dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

  W = 0,02 x d + (0,6-1)               (2.12) 

  Dimana : W = tebal drum  

        D  = diameter drum  

  Tegangan tekan pada drum : 

   σtekan =
𝑆

𝑊 𝑥 𝑠
                                                                                (2.13) 

  dimana : S gaya tarik yang terjadi  

       s = kisaran  

       W = tebal drum  

  Selanjutnya untuk menentukan panjang drum dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

  drum =
(𝐻 𝑥 𝑖 )𝑥 𝑆

(𝜋 𝑥 𝐷𝑟)+7
                                                                          (2.14) 

           Dimana :  H = tinggi angkat  beban (mm) 

           I = jumlah suspensi penggantung = 4 

                 Dr = diameter drum = 204 mm 

                   S = jarak antara titik pusat tiap tali baja  

  jumlah lilitan tali baja untuk drum : 

                       𝑍 = (
𝐻. 𝑖

𝜋. 𝐷
+ 2) 𝑥 2                                                                           (2.15)  

Dimana : H = tinggi angkat 

      I  = jumlah suspensi penggantung 

                D = diameter drum 

     Z = jumlah lilitan tali baja  

2.6.4  Motor 

Daya motor yang akan digunakan dengan rumus : 

𝑃 =
2𝜋 × 𝑛 𝑥 𝑇 

60
                                              (2.16) 

Dimana  = P = Daya Motor Listrik (Watt)  

T = Torsi motor listrik (Nm)  

n = Putaran motor listrik (rpm) 

pemilihan motor untuk pengangkatan hoist dihitung dengan rumus:  

  N=
𝑄.𝑉

75𝑛
                                                                          (2.17) 

Dimana : Q = Kapasitas angkat + berat pulley  

     V = Kecepatan angkat  

      η = efisiensi transmisi  

selanjutnya dilakukan perhitungan pemeriksaan pada motor terhadap beban lebih,yang meliputi : 

Untuk mencari momen statis dengan menggunakan rumus : 

 Momen statis =
71620 𝑥 𝑁

𝑛
                                                         (2.18) 

Dimana : N = besar daya  

     n = putaran pada motor (dari katalog) 

Selanjutnya moemn dinamis dengan cara : 

                   Mdin = δ. GD². n     +    0,975 x Q x V 

                               375 x ts              n x ts x ƞ         (2.19) 

 

 Dimana :  δ = koefisien transmisi yang dipengaruhi masa yang  bergerak  

                    ts = waktu start (1,5 s/d 5 detik) = 3 (diambil) 

                     n = putaran motor = 955 rpm 

                    Q =  kapasitas angkat = 8500 kg 

                    V = kecepatan angkat =5 m/min 

                     ƞ = efisiensi mekanis = 0,80 

  maka momen max yang terjadi pada motor dapat dihitung dengan : 

M max = Mdin + Mst  (2.20) 

Dimana : Mdin = momen dinamis  

      Mst   = momen statis  
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Dan selanjutnya momen gaya yang ternilai adalah : 

    Mrated = 71620 𝑥 
𝑁

𝑛
                                                             (2.21)  

 Dimana : N = daya motor  

      n = rpm 

2.6.6  Perencanaan Poros 

Maka perencanaan poros dihitung menggunakan rumus berikut: 

Menentukan daya rencana  

 Pd = P x Fc            (2.22) 

Dimana: P  = Daya motor  

         Fc = daya rata-rata yang diperlukan 

         Pd = daya rencana  

Selanjutnya menentukan momen puntir : 

 T = 9,74 x 105 x Pd / n          (2.23) 

Dimana : Pd = daya rencana 

           n  = rpm  

selanjuntya menentukan diameter poros : 

 ds =
5,1

 𝛿𝑎
 𝑥 𝐾𝑡 𝑥 𝐶𝑏 𝑥 𝑇                                             (2.24) 

dimana : σa = tegangan ijin  

          Kt = faktor koreksi untuk momen puntir  

          Cb = faktor kelenturan  

Maka momen lentur dapat dihitung dengan rumus : 

 Mlentur = P x l / 4         (2.25) 

Dimana : P  = daya motor 

              L = panjang poros 

2.6.8  Perancangan Pengereman Pengangkatan Hoist (Break) 

  Untuk menghitung daya statik pengereman dapat dihitung menggunakan rumus : 

                          Nbr =
𝑄 𝑥 𝑉 𝑥 𝑛

2 𝑥 75
                                                                                (2.26)  

       

   Dimana : Q = kapasitas angkat  

                   V = kecepatan angkat  

                    n = efisiensi total mekanisme 

    Momen statis pada saat pengereman : 

     Mst = 71620 𝑥 
𝑁𝑏𝑟

𝑛
                                                                (2.27) 

   Dimana : Nbr = daya statik 

           n  = kecepatan (rpm) 

           Momen dinamis pengereman : 

        𝑀𝑑𝑖𝑛 =
𝛿 𝑥 𝐺𝐷² 𝑥 𝑛

375 𝑥 𝑡𝑏𝑟 
+

0,975 𝑥 𝑄 𝑥 𝑉² 𝑥 ƞ

𝑛 𝑥 𝑡𝑏𝑟
                    (2.28) 

   Dimana : δ       = koefisien massa bagian mekanisme  

       GD²  = Girasi poros  

       n    = kecepatan (rpm) 

      tbr  = waktu untuk pengereman  

1. Perencanaan daya motor traveling  

N =
𝑄 𝑥 𝑉

75 𝑥 ƞ
                                                                                      (2.30)  

Dimana : Q = kapasitas beban 

  V  = kecepatan (direncanakan) 

  Ƞ  = efisien (0,80) 

2.7  Diagram Alir Proses Pengerjaan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Perhitungan Mekanisme Pengangkatan Boatlift Crane 

3.1.1. Perhitungan Tali Baja  

. Jadi berat muatan yang akan diangkat dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan (2.1)  

: 

SWL =
15 𝑡𝑜𝑛

4
                                                                                                       (2.1) 

          = 3,75 ton  

Dari persamaan (2.2) maka hasil yang diperoleh adalah : 

  Q pada hoist =
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑖𝑠𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔
                                                            (2.2) 

                           = 3,75 

                                 4 

                           = 0,9375 ton = 937 kg 

Sehingga dari persamaan (2.3) gaya tarik pada tali dihitung dengan menggunakan rumus : 

Z = 𝑄 𝑥
𝛴𝑛𝑥 (𝛴−1)

((𝛴𝑛+1)−1
                                                                                                (2.3) 

Z= 1406,25 x 1,05^7 x (1,05-1) 

                        (1,057+1) – 1 

   = 207,21 kg 

P =
𝑧 𝑥 𝜎𝑏

{𝜎𝑏/𝐾} − {(𝐸′x 1,5 √i}𝑥 (𝑑/𝐷𝑚𝑖𝑛))
                                                (2.4) 

P = 207,21 x 180  

      ((180/6)-(8000x1,5√144) x 1/36 

   = 2313,17 kg  

   = 22692,2 N 

   = 22,692 kN 

Smax =
𝑃

𝐾
                                                                                                     (2.5) 

Maka :  Smax = 7505 

                            5,5 

                 = 

1364,545 kg  

Dari persamaan (2.6) maka tegangan tarik yang diijinkan adalah : 

σijin       =
𝜎𝑏

𝐾
                                                                                                         (2.6) 

 = 180 

                  5,5 
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 = 32,72 kg/mm2 

F =
𝑃

𝜎𝑏

𝐾
−

𝑑

𝐷𝑚𝑖𝑛
 𝑥 3600 

                                                                                            (2.7)  

       =               2313,17 

          18000    -   1          x 36000 

           5,5           36 

       = 1,227 cm2  = 122 mm 

Selanjutnya dari persamaan (2.8) maka tegangan tarik pada tali baja adalah  : 

σt =
𝑆𝑖𝑗𝑖𝑛(𝑏. 𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠)

𝐹
                                                                   (2.8) 

                                = 7505 

                           122 

                     = 61,52 kg/mm2  

Dari persamaan (2.9) diperoleh dengan menggunakan rumus : 

Dmin = e1 x e2 x d (2.9) 

          = 30 x 1 x 13 

          = 345 mm 

Diameter poros dihitung dari persamaan rumus (2.10) :  

  𝑃 =
𝑄

2 𝑥 𝑙
                                                                                               (2.10) 

               P = 1406,25 

                       2 x 1,8  

                   = 3,90 cm = 4 cm 

Diameter drum (Dr) = d x e1  (2.11) 

                           Dr = 13 x 30 

                                 = 390 mm  

Jadi, diameter drum yang akan dibuat dengan ukuran 390  mm 

W = 0,02 x D + (0,6 sampai dengan 1)  (2.12) 

    = 0,02 x 345 + 1 

    = 7,9 mm 

Kemudian perhitungan tegangan tekan pada drum, dapat dihitung dari persamaan (2.13) rumus : 

σtekan =
𝑆

𝑊 𝑥 𝑠
                                                                                                (2.13) 

                 2313,17 

                 7,9 x 1,3 

              = 225,23564 kg/cm2 

              = 2208,8071    N/cm2 

Dari persamaan (2.14) perencanaan panjang drum dihitung dengan rumus : 

L  = (2000 x 4) x 7,48 

              = (3,14 x 345) + 7 

              = 646,85 mm 

Maka selanjutnya untuk menentukan jumlah lilitan pada drum dengan menggunakan rumus 

persamaan (2.15), sebagai berikut : 

Z =
𝐻 𝑥 𝐼

𝜋 𝑥 𝐷
+ 2 𝑥 2                                                                          (2.15) 

                     = 5000 x 14     + 2 x 2 

                                    3,14 x 345 

                      = 13,32 lilitan = 13 lilitan 

3.1.2  Perencanaan Poros Drum 

Dari persamaan (2.21) untuk merencanakan daya rencana diketahui bahwa : 

Pd = P x Fc  (2.21) 

     = 1,859 x 1,2 

     = 2,2308 kW 

Maka dari persamaan (2.22)  selanjutnya akan menentukan momen puntir, yang diperoleh : 

T = 9,74 x 105 x Pd / n  (2.22) 

   = 9,74 x 10^5 x 1,859 / 6,63 
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    = 273101,9 kg.mm 

Dari persamaan (2.23) maka didapatkan diameter poros : 

ds = (
5,1

 𝛿𝑎
 𝑥 𝐾𝑡 𝑥 𝐶𝑏 𝑥 𝑇)

1
3                                                                    (2.23) 

      =  ( 5,1 x 1,5 x 2 x 273101,9)1/3 

            5,16 

      = 80,62 mm = 80 mm 

Maka selanjutnya dari persamaan (2.24) momen lentur dihitung : 

Mlentur = P x l / 4 (2.24) 

              = 571,22 x 651/4 

              = 92966,05 kg.mm 

3.1.3.  Perencanaan Daya Motor Pada Sistem Lifting  

Selanjutnya dari persamaan (2.16)untuk mencari nilai P dengan rumus :  

𝑃 =
2𝜋 × 𝑛 𝑥 𝑇 

60
                                                                                              (2.16) 

  = 2 x 3,14 x 6,63 x 1712,97  

                       60 

 =  1189,56 watt =  1,189 kW  

Daya = P x Sf 

                Η 

       = 1,399 x 1,25 

               0,8 

      = 2,187 kW = 2,931 Hp  

Dari persamaan (2.18) didapatkan momen statis dengan menggunakan rumus : 

momen statis   = 71620 x   1,859 

                                            955  

            = 164,01 Nm 

Selanjutnya dari persamaan (2.19) diperoleh perhitungan momen dinamis yang terjadi pada motor : 

M din = 1,15 x 30,7 x 955   +  0,975 x 8500 x 0,08 

           =           375 x 3                      955 x 3 x 0,8 

           = 30,25 Nm  

Maka dari persamaan (2.20) momen max yang terjadi pada motor dapat dihitung dengan   

menggunakan rumus : 

Mmax  = Mdin + Mstatis       (2.20)  

= 30,25 + 164,01  

 = 194,27 Nm  

3.1.4.  Perhitungan Sistem Rem Untuk Mekanisme Pengangkatan  

Untuk menghitung daya statik pengereman diperoleh dari persamaan (2.26) dihitung menggunakan 

rumus : 

   Nbr =
𝑄 𝑥 𝑉 𝑥 𝑛

2 𝑥 75
                                                                                          (2.26)  

                          Nbr = 15000 x 0,08 x 0,8 

                               2 x 75 

       =            960  

                                                150 

       = 6,4 hp = 4,77 kW  

Maka dari persamaan (2.26) momen statis pada saat pengereman adalah :  

 Mst = 71620 𝑥 
𝑁𝑏𝑟

𝑛
                                                                                                     (2.27)    

                    = 71620 x       6,4 

                                         955 

         = 2399 N/cm = 23,99 N/m 

Selanjutnya dihitung momen dinamis saat pengereman, dengan menggunakan rumus persamaan 

(2.27) : 

 Mdin = δ. GD². n  +  0,975 x Q x V² x ƞ          (2.28) 

                375 x tbr                 n x tbr 

              = 1,2 x 30,7 x 955  +  0,975 x 16000 x 0,08 x 0,8 

                                375 x 3                             955 x 3 

               = 30,30 Nm 
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3.1.5 Perencanaan daya motor pada sistem traveling 

Untuk dapat menentukan daya motor untuk traveling dengan menggunakan rumus persamaan (2.30) 

sebagai berikut : 

N =
𝑄 𝑥 𝑉

75 𝑥 ƞ
                                                                                                                                      (2.30)  

 

    =
𝑄 𝑥 𝑉

75 𝑥 ƞ
                                                                                                                                    (2.30) 

    = 5500 x 10 

       75 x 0,85 x 

    = 14,37HP  

    = 10,7 kW  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Model alur tali yang dipilih agar bisa bergerak secara sinkron yaitu dengan menggunakan 

sistem alur tali yang berjalan terus menerus tanpa ada sistem tali mati pada boatlift crane.  

2. Pada boatlift crane ini sistem pengereman menggunakan rem magnet yang terdapat pada 

drum, dan system break terdapat pada motor. 

3. Hasil dari perhitungan perencanaan sistem mekanisme pada boatlift crane dapat dilihat 

berdasarkan tabel 5.1 dibawah ini : 

Tabel 5.1 hasil perhitungan perencanaan dari boatlift crane 

No 

 

Part Description Hasil  

1. Tali (wire rope) Diameter tali  12 mm 

Tegangan tali putus 180 kg/mm2 

2. Pulley  Diameter pulley  300 mm 

Diameter poros pulley 40 mm 

3. Drum  Diameter drum 345 mm 

Panjang drum  650 mm 

Tebal drum 8 mm 

4. Poros drum Diameter poros  80 mm 

5. Daya motor lifting Daya motor  2 kW 

Torsi  20,9 Nm 

6. Perhitungan sistem 

pengereman 

Gaya yang diperlukan 

(torsi)  

53,4 Nm 

7. Daya motor traveling Daya motor  5,36 kW 

8. Daya motor slewing  Daya motor  2,6 kW 

9. Perencanaan poros roda Diameter poros  130 mm 

Bahan poros  SS55C 

10. Pemilihan sabuk Kapasitas angkat 5000 kg 

Panjang  10 m 

11. Generator set (genset) Kapasitas  22 kVA 

12. Roda (tyre) Kapasitas daya beban  5600 kg 

13. Shackle  Kapasitas angkat  4 tonnes 
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Abstrak 

Transportasi pada saaat ini memiliki peran yang penting terhadap mobilitas manusia. Berbagai 

inovasi telah dikembangkan untuk berbagai  model transportasi sebagai solusi dalam memenuhi 

kebutuhan mobilitas manusia tersebut. Dalam perkembanganya salah satu transportasi yang paling 

diminati adalah mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda 

3 atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar minyak ataupun bahan bakar listrik yang ramah 

lingkungan untuk menghidupkan mesinnya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan inovasi pada 

mobil sangat bervariasi dengan mengedepankan konsep minimalis dan futuristik serta teknologi 

mutakhir. Sehingga dibutuhkan suatu inovasi terhadap mobil yang sudah ada baik dalam segi bahan 

bakar, sistem kerja, maupun desainDalam penelitian kali ini akan dibuat sebuah desain bodi mobil 

minimalis roda 3 yang akan diuji tingkat aerodinamisnya serta tingkat kestabilan kendaraan saat 

berbelok ditinjau dari kondisi skid dan rolling. Sehingga didapat kecepatan aman saat berbelok.  

Hasil dari penelitian ini diperoleh model desain bodi mobil dengan roof yang memiliki sudut buang 

aerodinamis sebesar 100 dengan nilai Cd = 0,28 ; Cl = -0,03  dan Cm = 0,03. Dimensi dari bodi 

mobil ini adalah panjang 3 meter, lebar 1,4 meter dan tinggi 1,5 meter dengan beban maksimal 

muatan 250 kg. Dengan melihat pengaruh aerodinamis terhadap tingkat kestabilan kendaraan 

ditinjau dari kondisi skid dan rolling diperoleh kecepatan aman berbelok tanpa kemiringan sebesar 

28 km/jam. Namun ketika mobil berbelok dengan kemiringan 60 maka diperoleh kecepatan amannya 

sebesar 34 km/jam. Hal ini membuktikan bahwa kondisi mobil yang bergerak miring ketika berbelok 

akan memperkecil gaya sentrifugal yang terjadi sehingga mobil dapat berbelok dengan kecepatan 

yang lebih tinggi. 

Kata kunci : transportasi, desain, bodi mobil roda tiga, aerodinamis, stabilitas kendaraan 

 

PENDAHULUAN 

Transportasi pada saaat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena 

semua aspek kehidupan manusia di dunia kini tidak ada yang tidak disentuh oleh transportasi. Salah 

satu transportasi yang paling utama saat ini adalah model transportasi darat. Transportasi darat 

dibuat oleh manusia dengan berbagai fungsi dan kegunaannya masing-masing untuk menyelesaikan 

berbagai kebutuhan manusia yang beragam. Sesuai dengan fungsinya, transportasi darat dituntut 

untuk dapat menyediakan jasa transportasi jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan serta 

angkutan perkotaan, angkutan umum, sehingga diharapkan mampu menunjang pengembangan 

sektor-sektor lainnya. Sejak awal, transportasi darat sangatlah dominan dalam segala aspek 

kehidupan manusia hingga sekarang. 

Aerodinamis pada bodi kendaraan merupakan hal utama dalam sebuah perencanaan desain suatau 

kendaraan. Kendaraan yang mempunyai aerodinamis yang baik akan mempunyai banyak 

keunggulan. Yang mana kendaraan dengan aerodinamis yang baik akan mempunyai akselerasi yang 

baik pula. Selain itu juga memiliki kelebihan dalam stabilitas ketika melaju. Dalam hal lain, 

aerodinamis juga berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Dalam studi yang baru ini, pengaruh 

aerodinamis dapat mereduksi 5% dari kebutuhan terhadap konsumsi bahan bakar. Maka dari itu 

aerodinamis adalah suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan desain bodi suatu kendaraan. 

Inovasi akan teknologi modern saat ini sudah bnyak dikembangkan dalam industri otomotif dalam 

hal segi keamanan (stabilitas), desain yang futuristik dan aerodinamis serta keunggulan lain yang 

dimiliki kendaraan sehingga kendaraan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. 

Tidak kalah ketinggalan, perkembangan mobil roda tiga saat ini telah dikembangkan dalam segi 
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51 

 

bermanuver yang handal. Dengan posisi 2 roda berada didepan dan satu berada dibelakang akan 

membuat manuver mobil ini menjadi lebih lincah ketika kendaraan berbelok dalam keadaan miring. 

Selain itu, pengaruh aerodinamis kendaraan juga sangat diperhitungkan dalam bermanuver. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga 

mesin, beroda 3 atau lebih, biasanya imenggunakan bahan 

bakar minyak ataupun bahan bakar listrik yang ramah 

lingkungan untuk menghidupkan mesinnya. Mobil 

ikependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa 

Yunani 'autos' (sendiri) dan Latin 'movére' (bergerak). Mobil 

juga merupakan  salah satu alat transportasi darat yang 

penting pada saat sekarang ini. iMemiliki mobil bagi 

sebagian besar kalangan masyarakat pada saat ini bagaikan 

suatu hal yang pokok dimana dapat membantu mereka dalam 

beraktivitas ikhususnya dalam bekerja. Oleh karena itu, para 

produsen mobil berlomba – lomba untuk menciptakan mobil 

dengan keunggulan idan kelebihan yang berbeda sehingga 

dipasaran jumlah mobil ini sangat banyak dan bervariasi. 

Disamping adanya beragam pilihan tersebut, para konsumen jugai dihadapkan dengan ibanyaknya 

kriteria yang berpengaruh dalam menentukan ipilihan mobil misalnya harga, warna, keamanan dan 

ikelengkapan, idesain,dan lain – lain.  

Aerodinamika diambil dari kata Aero dan Dinamika yang bisa diartikan iudara dan perubahan igerak 

dan bisa juga ditarik sebuah pengertian yaitu suatu iperubahan gerak dari suatu benda akibat dari 

hambatan udara iketika benda itersebut melaju idengan kencang. Benda yang dimaksud diatas dapat 

berupa kendaraan bermotor yang  terkait hubungannya dengan perkembangan aerodinamika saat 

ini.Gaya aerodinamis total yang dihasilkan oleh aliran udara relatif yang melingkupi ibodi kendaraan 

pada hakekatnya bekerja pada suatu titik yang disebut centre of pressure (CP). iSelama resultan 

gaya aerodinamis bekerja pada titik centre of pressure maka tidak akan menimbulkan momen. 

Sedangkan pada titik lain dari kendaraan gaya aerodinamis akan 

menghasilkan imomen aerodinamis iyang merupakani perkalian dari harga gaya aerodinamis dan 

jarak titik yang ditinjau (Frank M. White, 1986). 

Besar gaya sentrifugal sama dengan besar gaya sentripetal, sedangkan arah gaya sentrifugal 

berlawanan dengan gaya sentripetal. Hal ini dimaksudkan agar benda yang melakukan gerak 

melingkar berada dalam keadaan setimbang. Gaya yang arahnya menjauhi pusat tersebut dinamakan 

gaya sentrifugal. Berikut adalah formula untuk mencari gaya sentrifugal kendaraan :  

 

 

 

W =    berat total kendaraan    (N) 

g =    percepatan gravitasi   (m/s2) 

Rn = Ri =  radius belok arkerman    (m) 

V =    kecepatan kendaraan   (km/jam) 

Fc =   gaya sentrifugal kendaraan (N) 

 

Kendaraan yang berbelok akan mengalami skid apabila gaya gesek ban tidak dapat mengimbangi 

gaya sentrifugal yang dialami kendaraan. Untuk mengetahui sebuah kendraan mengalami kondisi 

skid di roda depan (front), roda belakang (rear) atau tidak mengalamji skid, maka dapat 

dibandingkan besarnya nilai gaya sentrifugal dan gaya gesek pada masing-masing ban dengan 

persamaan berikut:  

a. Analisa Skid tanpa kemiringan : 

 

 

 

 

 

 

1 Gambar 2.1 Konsep kendaraan roda 3 
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b. Analisa Skid dengan kemiringan 

 
 

Selain skid, kendaraan belok juga rentan mengalami guling, atau suatu kondisi dimana roda 

kendaraan terangkat akibat gaya lateral. Untuk mengetahui apakah suatu kendaraan mengalami 

guling atau tidak, dapat dilihat dari nilai gaya normal (Fz) pada masing-masing ban, yang besarnya 

dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

a. Analisa Rolling tanpa kemiringan : 

 
 

b. Analisa Rolling dengan kemiringan : 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Tahap pertama adalah studi literatur yang membahas tentang konsep mobil roda 3, Teori 

Aerodinamis dan Stabilitas Kendaraan. 

 Tahap kedua adalah melakukan input data utama kendaraan yaitu input dimensi, beban 

maksimal, desain kontur bodi kendaraan dan penempatan layout kendaraan. 

 Tahap ketiga adalah melakukan analisa aerodinamis kendaraan. Dalam hal ini akan 

diperoleh daata data kendaraan berupa koefisien drag, koefisien lift dan koefisien momment. 

 Tahap keempat adalah melakukan analisa stabilitas kendaraan ditinjau dari kondisi skid 

dan rolling. 

 Tahap terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan dari analisa aerodinamis dan stabilitas 

kendaraan apakah kendaraan tersebut mempunyai aerodinamis yang baik maupun stabilitas yang 

baik pula dengan ditandai nilai koefisien drag yang kecil dan besarnya kecepatan saat berbelok 

dalam hal ini adalah stabilitas.  
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 PEMBAHASAN 

Desain kontur bodi kendaraan yang akan dianalisa aerodinamis terhadap tingkat kestabilannya 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut adalah tabel dan grafik analisa aerodinamis kendaraan dari ketiga roof diatas : 

1 Tabel 4.1 Hasil Analisa Koefisien Drag  

Cd 50 km/jam 75 km/jam 100 km/jam 

Tinggi 0,34265 0,34024 0,33808 

Medium 0,31153 0,31035 0,30929 

Rendah 0,28926 0,28565 0,28526 

 

 

 

2 Tabel 4.2 Hasil Analisa Koefisien Lift  

Cl 50 km/jam 75 km/jam 100 km/jam 

Tinggi -0,076895 -0,085723 -0,089473 

Medium -0,064265 -0,067534 -0,069104 

Rendah -0,03171 -0,031852 -0,032066 

 

 

 

3 Tabel 4.3 Hasil Analisa Koefisien Momment  

Cm 50 km/jam 75 km/jam 100 km/jam 

Tinggi 0,06489 0,072338 0,075644 

Medium 0,049551 0,050645 0,051095 

Rendah 0,031544 0,031829 0,032177 

 

 

 

Berikut adalah tabel analisa stabilitas kendaraan dari ketiga roof diatas : 

   Tabel 4.4 Stabilitas kendaraan 

No Roof 
Analisa Skid Analisa Rolling 

Normal Miring 60 Normal Miring 60 

1 Tinggi 36 km/jam 28 km/jam 40 km/jam 34 km/jam 

2 Medium 36 km/jam 28 km/jam 40 km/jam 34 km/jam 

3 Rendah 36 km/jam 28 km/jam 40 km/jam 34 km/jam 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Analisa aerodinamis bodi kendaraan minimalis diperoleh desain terpilih model desain roof 

dengan sudut buang aerodinamis 100 dan nilai koefisiennya adalah sebagai berikut. Cd = 0,28 ; Cl 

= -0,03 ; Cm = 0,03. 

Roof Tinggi Roof Rendah Roof Medium 
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2. Pada saat kondisi kendaraan berbelok tanpa kemiringan diperoleh hasil pengujian stabilitas 

sebagai berikut.  

a. Kendaraan mulai mengalami kondisi skid ketika melaju pada kecepatan 36 km/jam.  

b. Kendaraan mulai mengalami kondisi gulling ketika melaju pada kecepatan 28 km/jam. 

Dengan demikian kondisi aman kendaraan ketika berbelok adalah dengan kecepatan dibawah 

28 km/jam 

3. Pada saat kondisi kendaraan berbelok dengan kemiringan diperoleh hasil pengujian stabilitas 

sebagai berikut.  

a. Kendaraan mulai mengalami kondisi skid ketika melaju pada kecepatan 40 km/jam.  

b. Kendaraan mulai mengalami kondisi gulling ketika melaju pada kecepatan 34 km/jam. 

Dengan demikian kondisi aman kendaraan ketika berbelok adalah dengan kecepatan dibawah 

34 km/jam. 
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Abstrak 

Kurangnya peran pemerintah dan diskriminasi dari lingkungan membuat para penyandang 

disabilitas semakin tertinggal dalam hal transportasi. Oleh karena itu mereka memilih untuk 

memodifikasi alat transportasi sepeda motor roda dua menjadi roda tiga untuk mobilitas mereka.  

Namun, masih terdapat beberapa hal yang masih dapat dikembangkan lagi, hal itu dikarenakan 

belum adanya desain standar khusus kendaraan bermotor untuk para penyandang disabilitas. 

Produk yang sudah ada saat ini dibandrol dengan harga mahal, sehingga para penyandang 

disabilitas merasa berat untuk membeli produk tersebut, dan memilih memodifikasi motor mereka 

sendiri dengan peralatan dan ilmu seadanya. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan 

analisa dengan menggunakan metode konsep desain. Dimana hasil dari proses konsep desain ini 

akan terpilih satu konsep desain modifikasi sepeda motor roda tiga yang terbaik bagi penyandang 

disabilitas. Hasil yang didapat dari pemilihan konsep desain yang telah dilakukan terpilih konsep 

desain kelima. Dengan spesifikasi modifikasi roda depan sepeda motor Honda Beat PGM F1 Tranci 

Blue dengan lebar keseluruhan kerangka beserta roda 850 mm, berat 19,7 kg, menggunakan system 

4 swing arm, 2 suspensi, menggunakan material SA 106 degan diameter 26mm dan 21mm tebal 

2mm, setelah di analisa menggunakan FEM pada software Catia didapatkan hasil kekuatan yang 

aman yaitu 1,06e + 007 N/m2.  

 

Kata kunci : Disabilitas, Modifikasi, Motor Roda Tiga, Transportasi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan 

partisipasi. Gangguan sendiri adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu 

pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau 

tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam 

keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang 

mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.  

 
Gambar 1. Penyandang Disabilitas cacat kaki. 

 

Dalam penelitian kali ini disabilitas yang dimaksud adalah disabilitas cacat kaki yang kurang 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam hal transportasi. Bayak dari mereka 

yang memodifikasi sepeda motor mereka sendiri dengan peralatan dan ilmu yang terbatas untuk 

mobilitas mereka sendiri, banyak juga yang memodifikasi kendaraan mereka ke bengkel modifikasi, 
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namun biaya modifikasi tersebut cukup mahal dan hasilnya kurang maksimal. Oleh karena itu 

penelitian ini akan membahas mengenai pembuatan konsep desain modifikasi sepeda motor roda 

dua menjadi roda tiga dengan menggunakan metode konsep desain menurut Ulrich, dimana akan 

dibuat beberapa konsep desain yang tentunya akan dibandingkan dengan produk existing, lalu akan 

dipilih satu konsep desain yang terpilih untuk diwujudkan menjadi produk sesungguhnya. 

Arun Raju (2014) menjelaskan bahwa mengalami kesulitan dalam perjalanan dan tidak dapat 

bepergian dalam jarak yang jauh. Mereka menggunakan alat berupa kursi roda, kruk, dan tungkai 

buatan untuk mobilitas. Bagaimanapun alat-alat itu tidak dapat membantu mereka dalam perjalanan 

jauh. Oleh karena itu, Arun Arjun merancang kendaraan roda tiga dengan sistem kemudi ganda 

untuk orang-orang disabilitas. Kemudi ganda disini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk orang 

dengan disabilitas kaki maupun disabilitas tangan.  

Wilanda Arzamas (2013) dengan merancang kembali kemdaraan bermotor beroda tiga yang sesuai 

dengan aspek-aspek dalam merancang kembali sebuah kendaraan bermotor. Dalam perancangan ini 

Wilanda melakukan modifikasi dengan penambahan roda di bagian depan dan peletakan suspensi 

bagian depan dengan posisi horizontal. 

 

2. METODOLOGI 

Penelitian awal yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi masalah dengan cara menyebar angket, 

setelah itu penyusunan daftar kebutuhan. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :  

 

Gambar 2. Diagram Alur Penelitian. 

2.2 Pembuatan Konsep Desain 

Konsep desain dibuat dengan menggunakan software Catia V5. Software tersebut dipilih karena 

sering dipakai dalam industri pesawat terbang, otomotif dan industry lainnya. Selain itu di dalam 

catia juga terdapat berbagai menu antara lain, produk assembling, shape design, analisia simulasi 

produk, dan analisa FEM, nantinya akan dibuat lima konsep desain untuk modifikasi kendaraan 

bermoor roda tiga ini dan akan dipilih satu konsep desain terbaik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Produk Existing 
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Produk existing ini merupakan produk pembanding yang nantinya akan dibandingkan dengan 

rencana produk yang akan di kembangkan di dalam konsep desain, adapun gambar dari produk 

existing dapt dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 3. Product Existing. 

 

3.2 Hasil Pembuatan Konsep Desain 

Konsep desain dikerjakan berdasarkan daftar kebutuhan yang sudah didapatkan dari hasil 

penyebaran angket, setelah itu dari hasil angket disimpulkan ke dalam table daftar kebutuhan, dari 

table tersebut didapatkan daftar kebutuhan dari para narasumber. Setelah itu dibuatlah konsep desain 

dengan menggunakan software catia v5 seperti pada gambar dibawah ini 

 
(a)                       (b)                                         (c) 

 
    (d)        (e) 

     

Gambar 4. Konsep desain 1 (a), Konsep desain 2 (b), Konsep desain 3 (c), Konsep desain 4 (d), 

Konsep desain 5 (e). 

 

3.3 Analisa Setiap Konsep Desain 

Setelah kelima konsep desain dibuat langkah selanjutnya adalah mencaritahu kekuatan setiap konsep 

desain, dari hasil analisa kekuatan profil seluruh desain dinyatakan aman, oleh sebab itu perlu 

dilakukan analisa tumbukan dengan menggunakan software Autodesk Inventor pada setiap konsep 

desain dengan pembebanan yang sudah dihitung yaitu sebesar 2314,4 N. 
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(a)                             (b)                                       (c)         

  
     (d)         (e) 

 

Gambar 5. Analisa tumbukan pada konsep 1 (a), Analisa tumbukan pada konsep 2 (b), Analisa 

tumbukan pada konsep 3 (c), Analisa tumbukan pada konsep 4 (d), Analisa tumbukan pada konsep 

5 (e). 

 

3.4 Penyaringan Konsep  

Setelah melakukan proses analisis untuk semua konsep dari segi beban maksimum yang diterima 

kerangka dan dari beban tumbukan dari konsep, maka dapat dilakukan proses penyaringan konsep. 

Sedangkan untuk penyaringan konsep dari segi kenyamanan diabaikan, dikarenakan desainer tidak 

merubah sama sekali model atau struktur pada kendaraan yang dinaiki oleh penumpang. Matrik 

penyaringan konsep dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Matrik Penyaringan Konsep 

 
 

Jadi dari hasil penyaringan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa konsep desain yang terpilih 

untuk dilanjutkan ke pemilihan konsep akhir adalah konsep desain 1 dan konsep desain 5. 

3.5 Penilaian Konsep 

Penilaian konsep adalah lanjutan dari langkah penyaringan dalam tahapan seleksi konsep. Bentuk 

matrik dalam penilaian konsep hampir sama dengan penyaringan konsep, akan tetapi setiap kriteria 
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akan diberi bobot sesuai dengan besarnya kepentingan masing-masing kriteria. Dari penilain 

masing-masing konsep dengan bobot kriteria yang ditetapkan, dapat dipilih konsep terbaik, yaitu 

konsep dengan nilai akhir yang paling tinggi. Adapun pemilihan konsep pada sepeda statis ini seperti 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Matrik Pemilihan Konsep 

 
       

Maka seperti yang sudah terlihat pada table – table di atas yang menunjukan konsep design kelima 

lebih unggul daripada konsep design lainnya hal itu dapat terjadi karena dari  kesemua segi konsep 

design kelima memiliki nilai yang lebih unggul daripada yang lainnya, maka terpilihlah konsep 

design kelima yang nantinya akan diwujudkan menjadi produk jadi. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Didapatkan desain terbaik yang dipilih dengan matrik penilaian konsep, yaitu konsep 

desain 5 dengan spesifikasi dimensi lebar terluar sebesar 850mm, dengan menggunakan material 

SA 106, berat kerangka modifikasi sebesar 19,7 kg. 

2. Didapatkan desain yang sudah memenuhi standart dengan hasil FEM (software catia v5) 

pada rangka swing arm sebesar 1,06 x 107 N/m2, pada rangka dudukan sebesar 1,15 x 107
  N/m2

. dan 

hasil analisa tumbukan (software inventor) paling kecil daripada konsep desain yang lainnya dengan 

nilai 1,95 x 107 N/m2. 

3. Kerangka dapat dipasang secara portable, kerangka tambahan hanya di pasang dengam 

menggunakan bolt dan nut saja sehingga bisa dilepas dan dipasang dengan mudah dan tidak merusak 

body asli sepeda motor. 
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Abstrak 

 Railgun adalah sistem peluncur proyektil elektromagnetik yang menggunakan medan 

magnet dari arus listrik yang mengalir pada dua rel yang disusun paralel untuk mengakselerasikan 

proyektil dengan memanfaatkan prinsip Gaya Lorentz. Secara teori, Railgun memiliki kelebihan 

dimana kekuatan dari tembakan yang dilakukan tergantung pada besarnya arus yang mengalir pada 

rel akselerator tersebut. Oleh karena itu, Railgun menjadi salah satu teknologi yang diharapkan 

dapat menjadi sistem persenjataan masa depan. 

 Akan tetapi, teknologi railgun pada saat ini masih dalam tahap prototipe. Sistem railgun 

yang telah dibuat memiliki beberapa kelemahan diantaranya besarnya arus yang dibutuhkan, 

overheat, serta ukuran yang besar. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan 

miniaturisasi dari sistem railgun yang telah ada dan mendesain sistem railgun yang bersifat 

portabel serta mengatasi beberapa masalah yang ada pada sistem railgun yang ada saat ini seperti 

kebutuhan arus yang tinggi serta reliabilitas dari sistem yang ada untuk membuat railgun yang 

didesain ini bersifat praktikal. 

Dari penelitian yang dilakukan, secara teori, sistem railgun yang bersifat portabel dapat dibuat 

dengan menggunakan sistem 2-stage acceleration dimana menggunakan peluru konvensional untuk 

mengakselerasikan peluru pada tahap awal sebelum diakselerasikan oleh rel akselerator membantu 

memberikan peluru tersebut kecepatan awal sebelum akselerasi yand sangat membantu dalam 

mengurangi besarnya arus yang dibutuhkan. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, terjadi peningkatan karakteristik dari peluru yang ditembakkan dalam aspek kecepatan, 

jarak serta energi kinetik yang dihasilkan.  

 

Kata kunci: Akselerasi, Gaya Lorentz, Railgun 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Sejak penemuan bubuk mesiu oleh bangsa Cina pada tahun 907 masehi, pemanfaatannya telah 

berkembang dengan sangat pesat hingga kini. Energi yang dilepaskan oleh detonasi bubuk mesiu 

telah digunakan oleh manusia dalam berbagai bidang, mulai dari penambangan, konstruksi dan 

hiburan. Akan tetapi, tentu saja, penggunaan bubuk mesiu yang paling luas adalah sebagai 

persenjataan. Walaupun begitu, penggunaan bubuk mesiu memiliki tiga masalah utama. 

 Pertama, bubuk mesiu berperan sebagai propellant. Artinya, untuk setiap peluru yang 

ditembakkan, sejumlah bubuk mesiu harus dipakai, sehingga membuat keseluruhan berat senjata 

menjadi berat karena harus menghitung jumlah bubuk mesiu yang diperlukan sehingga jumlah 

peluru yang dibawa terbatas. 

 Kedua, bubuk mesiu adalah material yang mudah terbakar. Dalam setiap senjata, bubuk 

mesiu harus ditangani dengan hati-hati. Hal ini juga menjadi faktor utama mengapa kapal-kapal 

perang memiliki proteksi yang paling kuat pada bagian meriam-meriam utama: Jika peluru meriam 

kapal musuh berhasil menembus lambung kapal dan mengenai ruang mesiu, akan berakibat sangat 

fatal pada kapal tersebut. 

 Ketiga, kekuatan senjata yang menggunakan bubuk mesiu terbatas, karena batas kekuatan 

dari senjata tersebut adalah seberapa kuat struktur senjata tersebut dapat menahan panas dan tekanan 
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yang dihasilkan dari detonasi bubuk mesiu pada proses penembakan. Hal ini menentukan masa pakai 

senjata berdasarkan seberapa lama senjata tersebut dapat dipakai dengan aman. 

 Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, berbagai teknologi experimental muncul. Salah satu 

dari teknologi tersebut adalah Railgun, sebuah senjata yang dapat menembakkan peluru tanpa 

menggunakan bubuk mesiu, tapi menggunakan medan elektromagnetik.  

Walaupun teknologi dibalik prinsip kerja Railgun telah dimengerti, namun sangat sedikit pihak-

pihak yang tertarik untuk mengembangkannya lebih lanjut. Hal ini disebabkan bahwa bagi 

kebanyakan orang, penggunaan bubuk mesiu jauh lebih murah dan mudah untuk digunakan sebagai 

sistem persenjataan. Railgun sendiri memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan sistem 

persenjataan masa depan dengan beberapa keunggulan dibandingkan persenjataan yang 

menggunakan mesiu, seperti kecepatan peluru yang lebih tinggi, berat yang lebih ringan dan 

kekuatan tembakan yang dapat diatur. 

 

2. METODOLOGI 

2.1. Diagram Alir 

 
Gambar 2.1. Diagram Alir penelitian 

 

 

2.2.  Formula Matematis 
 

2.2.1. Mencari Besarnya Kuat Arus yang Mengalir 

Besarnya arus listrik yang mengalir dalam sistem dapat dicari dengan rumus : 

Y = Vit x t + 0,5 x ay x t2  

Dimana, 

 t = Waktu benda untuk jatuh dari ketinggian 1 meter (sekon) 
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Y = Perpindahan benda secara vertikal (1m) 

Vit = Kecepatan awal benda secara vertikal (0 m/s) 

ay = Akselerasi benda secara vertikal (gravitasi = 9,807 m/s2) 

2.2.2. Besarnya Medan Magnet yang Timbul 

Besarnya medan magnet yang dapat dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam sistem railgun dapat 

ditentukan dengan rumus: 

B = 
µ0

4π
  x 

2xI

r
        

Dimana, 

B = Besarnya kuat medan magnet (Tesla) 

µ0= 4π x 10−7 permeabilitas konstan dalam satuan standard 

I  = Besarnya arus yang mengalir (Ampere) 

r  = jari-jari kawat rel dari Railgun (Meter) 

2.2.3. Besarnya Gaya Lorentz yang Dihasilkan 
Gaya Lorentz yang timbul dapat dicari dengan rumus: 

F = I x l x B 

Dimana,  

F= Besarnya Gaya Lorentz yang timbul (Newton) 

 I = Besarnya arus (Ampere) 

l = Panjang kawat (meter) 

B= Kuat medan magnet T) 

2.2.4. Jarak Maksimum Peluru yang Ditembakkan 
 

2.2.4.1.  Kecepatan Vertikal 

Y = Vit x t + 0,5 x ay x t2 

 Dimana,  

t = Waktu benda untuk jatuh dari ketinggian 1 meter (sekon) 

Y = Perpindahan benda secara vertikal (1m) 

Vit = Kecepatan awal benda secara vertikal (0 m/s) 

ay = Akselerasi benda secara vertikal (gravitasi = 9,807 m/s2) 

2.2.4.2.  Jarak Horizontal 

s = t x v 
 Dimana,  

s = Jarak maksimum peluru yang ditembakkan (meter) 

t = Waktu peluru melesat (sekon) 

v= Kecepatan peluru (Initial dan Muzzle Velocity ( m/s)) 

2.2.5 Besar Energi Kinetik Peluru yang Ditembakkan 
K =1/2 x m x v2  

Dimana,  

Ke= Besarnya energi kinetik (Joule) 

m = Massa peluru (Kilogram) 

v  = Kecepatan peluru (m/s) 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

2.1 Perbandingan Parameter Peluru yang Diakselerasikan dengan Sistem Railgun 

Terhadap yang Tidak 
Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dibandingkan hasil dari karakteristik peluru 

yang diakselerasikan dengan yang tidak. 

Non-accelerated  Accelerated 

Initial velocity   882 m/s   902,156 m/s 

Muzzle velocity   928 m/s   948,156 m/s 

Initial velocity range  396,9 m   405,97 m 

Muzzle velocity range  417,6 m   426,67 m 

Initial kinetic energy  38896,2 J  40694,2 J 

Muzzle kinetic energy  43059,2 J  44949,9 J 
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Dari hasil diatas, terlihat bahwa ada peningkatan dari karakteristik peluru yang diakselerasikan 

dibandingkan dengan yang tidak Peningkatan yang terjadi pada besarnya energi kinetik peluru yang 

diakselerasikan cukup signifikan dibandingkan dengan yang tidak. 

Besarnya peningkatan pada kecepatan dan jarak tembak pelurumemang tidak terlalu signifikan, 

namun perlu diingat, penembakan dilakukan pada sudut 0° dimana peluru langsung mengalami 

penurunan ketinggian segera setelah meninggalkan laras senapan. Menaikkan sudut penembakan 

sebesar bebepara derajat dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap jarak tembak dari 

peluru dengan membuat peluru tersebut meluncur pada trajektori parabolik yang lebih besar 

dibandingkan penembakan dengan sudut 0°. 

Secara teori, peningkatan pada energi kinetik peluru dapat membuat peluru yang diakselerasikan 

mampu menembus material yang sebelumnya tidak dapat ditembus oleh peluru yang tidak 

diakselerasikan. Selain itu, hal ini juga berdampak pada tingkat kerusakan yang lebih besar terhadap 

target penembakan. 

 

3. KESIMPULAN 
Penelitian ini menghasilkan bahwasanya : 

 

1. Sistem Railgun yang bersifat portabel dapat dibuat dengan menggunakan sistem 2-stage 

acceleration 

2. Sistem penembakan yang dipilih adalah 2-stage acceleration dengan pertimbangan bahwa 

sistem ini memiliki reliabilitas yang lebih tinggi serta lebih mudah dibuat dibandingkan dengan 

sistem penembakan lainnya 

3. Karakteristik peluru yang ditembakkan dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan 

untuk mencari besarnya Gaya Lorentz yang dihasilkan pada rel akselerator sebelum menambahkan 

faktor-faktor lain seperti initial/ muzzle velocity, gravitasi, dan massa peluru. 

 

Hasil yang didapatkan dari perhitungan yang dilakukan pada laporan ini hanyalah contoh aplikasi 

sistem railgun pada sistem senjata yang telah ada. Hal ini bukan berarti peningkatan yang didapatkan 

dengan menggunakan sistem railgun ini tidak terlalu signifikan. Apabila diinginkan, jenis kapasitor, 

rel, dan peluru dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Dimana untuk mendapatkan hasil yang lebih 

besar, dapat dilakukan pengurangan kaliber peluru, penambahan panjang rel akselerator, atau 

peningkatan diameter rel akselerator. Peningkatan akurasi dan jarak tidak hanya didapatkan melalui 

karakteristik peluru dan akselerasi dari sistem senjata yang dipakai. Stabilitas serta posisi 

penembakan juga mempengaruhi hasil dari tembakan yang dilakukan, dan apabila kita memasukkan 

fakto-faktor lain seperti perbedaan elevasi terhadap target, temperatur udara, arah dan kecepatan 

angin, serta kompensasi coriolis, kita menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan dan 

diperhitungkan untuk memastikan sebuah tembakan mengenai target dengan akurat pada jarak yang 

sangat jauh. 
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Abstrak 

 Dalam  pengecoran logam memiliki bebrapa metode tersendiri, salah satunya adalah Sand 

casting. Salah satu pasir yang menghasilkan  kualitas produk coran yang baik adalah jenis Resin 

Coated Sand, pasir ini memiliki kualitas pengikat yang baik sehingga tidak mudah hancur ataupun 

rusak ketika digunakan, karena memiliki pengikat maka pasir jenis ini harus lah dipanaskan terebih 

dahulu agar zat-zat pengikatnya bekerja dengan  baik. Namun pada kenyataan dilapangan proses 

pemanasan ini masih dilakukan secara manual, tentunya  dengan pemansan seperti tidak bisa 

menghasilkan produk cetakan yang maksimal, maka dibuatlah sebuah alat baru bernama universal 

resin coated sand mold maker. tentunya dengan adanya mesin baru ini belum bisa berjalan tanpa 

adanya pattern atau bisa disebut dengan pola, maka dari itu penulis mencoba merancang sebuah 

pola cetakan untuk mesin ini. Metode penyelesaian dari tugas akhir ini adalah dengan melakukan 

proses perencanaan dan perancangan yang diikuti dengan proses pengadaan alat dan bahan. 

Tahapan yang dilakukan adalah membuat cetakan dari logam kemudian pemasangan cetakan pada 

mesin universal resin coated sand mold maker, setelah pemasangan maka dilakukan uji coba 

pembuatan cetakan pasir, pada tahap ini menggunakan metode drag and coupe, tahap akhir dari 

proses  adalah penuangan logam cair ke dalam cetakan. Pattern telah yang dibuat sesuai dengan 

kondisi mesin, dapat menghantarkan panas dengan baik dan dapat membuat cetakan sehingga 

menghasilkan produk yang diinginkan 

 

Kata kunci : Pattern , Pengecoran logam, Sand Casting, Sand mold 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengecoran logam adalah satu proses pembuatan benda dengan mencairkan logam dan menuangkan 

ke dalam rongga cetakan (mould). Proses ini dapat digunakan untuk membuat benda-benda dengan 

bentuk rumit. Dengan proses ini memungkinkan untuk membuat benda yang memiliki lubang cukup 

besar, yang akan sulit atau juga lebih mahal jika menggunakan proses lainnya. (Chijiiwa Kenji & 

Tata Surdia 2013). 

Pengecoran logam sendiri memiliki beberapa meode salah satunya adalah metode Sand Mould 

Casting, yaitu pengecoran logam yang memakai pasir sebagai media cetaknya kebanyakan industri 

pengecoran logam memakai pasir jenis green sands pasir ini termasuk jenis pasir basah, pasir ini 

dikenal karena harganya murah dan bisa di daur ulang. Namun pasir jenis ini memiliki banyak 

kelemahan diantaaranya adalah  cetakan yang sudah jadi sering terjadi kerusakan didalamnya, ini 

dikarenakan green sands tidak memiliki kualitas pengikat yang baik, sehingga produk sering 

mengalami cacat, selain cacat pasir jenis ini membuat permukaan produk lebih kasar sehingga 

terkadang perlu proses pengerjaan lebih lanjut. Sehingga pasir jenis ini sulit diterapkan untuk benda-

benda yang memiliki bentuk kompleks dan menuntut kepresisian yang tinggi. 

Untuk membuat produk yang memiliki pola yang kompleks, presisi, dan hasil coran yang lebih 

bagus maka dibutuhkan pasir yang memiliki kualitas pengikat yang cukup baik, beberapa pasir yang 

digunakan salah satunya adalah Resin Coated Sands. Pasir cetak ini merupakan pasir yang dicampur 

dengan bahan pengikat organik dan untuk membuat cetakan lebih kuat dan tidak mudah hancur. 

Proses agar pengikat bekerja dengan baik pasar akan dipanaskan dengan cara dibakar ataupun di 

oven dengan suhu berkisar antara 200°C - 300°C. 
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Mesin pencetak moulding pengecoran menggunakan resin coated sand (RCS) dalam penggunaan di 

dunia industri terbilang masih menggunakan metode manual. Mesin yang digunakan untuk 

mencetak mould RCS menggunakan metode pemanasan yang kurang merata, sehingga 

menyebabkan defect atau cacat pada produk moulding. Dalam mengatasi hal maka dikembangkan 

sebuah mesin bernama “Universal Resin Coated Sands Mold Maker” . Agar mesin ini berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan fungsinya maka harus dibarengi dengan membuat sebuah pattern 

(Pola) yang sesuai dengan mesin ini. Pattern sendiri adalah tiruan produk yang nantinya akan 

digunakan untuk membuat rongga pada cetakan 

 

2. METODOLOGI  

2.1. Pemilihan Sistem Saluran Tuang 

Pada proses pengecoran logam memiliki bebagai macam bentuk saluran tuang, prinsip dasar 

pemilihan pola bentuk saluran tuang ini adalah cairan harus lebih dulu mengisi rongga-rongga yang 

sukar dijangkau, dengan ini pemilihan pola saluran tuang tidak boleh sembarangan, dan harus 

disesuaikan dengan bentuk pola benda yang akan di cor. 

 

 
Gambar 2.1 Pattern yang direncanakan 

 

Pada pola saluran tuang diatas cairan logam langsung menuju ke rongga yang paling sulit dijangkau 

dengan ini akan meminimalisir terjadinya cacat aliran 

 

2.2. Perhitungan efektifitas saluran tuang 

Menurut Arbianto Akuan(2009) dalam pembuatan sistem saluran tentunya perlu mendapatkan hasil 

pengecoran yang efisien , maka dari itu tentunya diperlukan perhitungan efektifitas saluran 

 Perhitungan Pouring Weight 

  W=Wo/y×100% 

    

 Perhitungan Pouring Volume 

  Qp=  w/ρ 

  Keterangan : 

    

 Perhitungan Pouring Time 

  Tp=2 .W-3 

  Keterangan:  

   tp = Pouring time (s) 

   W = ketebalan ninimum (mm) 

 Perhitungan Effective Sprue Height , ESH (cm) 

  𝐸𝑆𝐻 =  
2ℎ𝑐−(𝑝)2

2𝑐
 

  Keterangan:  
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   ESH = Effective Sprue Height (cm) 

   h = Tinggi sprue (cm) 

   p = Wall thinckness (cm) 

   c = Tinggi produk coran (cm) 

 Perhitungan Sprue area 

  As=  w/(ρ.t.μ√(2 ) gh) 

  Keterangan:  

   As = Luasan sprue area (cm2) 

   W = Pouring weight (kg) 

   ρ = Densitas  

   t = Pouring time (s) 

   μ = Sprue efficiency factor = 0.88 

   g = Percepatan gravitasi =987 cm/s2 

   h = tinggi sprue (cm) 

 

2.3. Toleransi Penyusutan Cairan Logam 

Untuk pembuatan pola akan diberikan toleransi penyusutan atau tambahan ukuran, hal ini dilakukan 

agar mendapatkan ukuran yang diinginkan, berikut tabel penyustan logam menurut ASM 

International : 

Tabel 2. Toleransi Penyusutan 

Jenis Logam Jumlah Penyusutan (%) 

Besi cor kelabu 

Baja 

Baja Mangaan 

Magnesium 

Perunggu 

Kuningan 

Alumunium 

0.55 – 1.00 

2.00 

2.60 

1.80 

1.05-2.10 

1.30-1.55 

1.65 

 

                         

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perhitungan Efektifitas Saluran Tuang 

 Data awal produk cor 

  Casting product weight(W0) 

  Wo = Volume(V) × Density (𝜌) 

  Wo = 0.0006939029 𝑚3 × 7800 𝑘𝑔/𝑚3 

  Wo = 5,4124 kg 

 

  Density cast iron (𝜌) = 0,0087 𝑘𝑔/𝑚3 

 

  Yield ratio ( rasio penyusutan ) =  99 % 

 

  Pouring weight  W  = 
𝑊

𝑌
× 100%  

      =
5,4124

98,5
 × 100% = 5,467 𝑘𝑔 

 

  Pouring volume = Qp = 
𝑤

𝜌
=  

5,467

0,0087
= 631,58 𝑐𝑚3 

  ESH : H - 
𝑃2

2𝑐
=  5 - 

302

2.60
 = 4,9 cm 

 

  Data Perencanaan Gating System :  

  1. Jenis gating system = Parting line  

  2. Wall thickness (p) = 3 cm  

  3. Casting height (c) = 6 cm  

  4. Sprue height (h) = 5 cm  

 

  Pouring time  
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  Tp =  2 . W – 3 

  Tp = 2. 5 – 3 

  Tp = 7 sec 

 

 

  Sprue Area (As) 

  As = 
𝑊𝑜

𝜌.𝑡.𝜇.√2𝑔ℎ
 

 

  As = 
5,4124

(0,0087.7.0,88)(√2.980.47)
 = 1,15 cm 

 

  Gating Ratio (Sprue : Runner : Ingate)  

  1. Penuangan Cepat (1 : 2 : 4)  

  2. Penuangan Biasa (1 : 0.9 : 0.8)  

  3. Penuangan Lambat (1 : 0.7 : 0.5)  

  Berdasarkan gating ratio di atas, dipilih proses penuangan cepat. Penuangan 

cepat merupakan   alternatif yang dipilih karena sangat efektif untuk pengecoran logam 

menggunakan cetakan   pasir resin RCS. 

 

  Runner  
  Berdasarkan gating ratio pada proses penuangan cepat, maka luas area runner 

dapat dihitung seperti di bawah ini.  

  Gating ratio pada proses penuangan Cepat (1 : 2 : 4)  

  Luas sprue area = 1,15 cm2  

  Maka luas runner = 2,3 cm2  

  In Gate  
  Berdasarkan gating ratio pada proses penuangan cepat, maka luas area In Gate 

dapat dihitung seperti di bawah ini.  

  Gating ratio pada proses penuangan cepat (1 : 2 : 4)  

  Luas sprue area = 1,15 cm2 

  Maka luas In Gate = 4,6 cm2 

 

3.2. Perhitungan Parameter CAM 

Detail biaya tenaga kerja langsung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Parameter Pemrograman CAM 

Simbol Deskripsi Rumus 

Vc Surface Meters/minute 
𝑽𝒄 =

𝝅 × 𝑫 × 𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

n Revolution/minute 
𝒏 =

𝑽𝒄 × 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝝅 × 𝑫
 

fz Feed/tooth 
𝒇𝒛 =  

𝑽𝒇

𝒏 × 𝒛
 

Vf Milimeters/minute 𝑽𝒇 = (𝒏) × (𝒛) × (𝒇𝒛) 

 Perhitungan  Parameter tool ⌀25 

     𝑛 =
190×1000

𝜋×25
= 2420.38 

𝑉𝑓 = 2400 × 3 × 0,2 = 1440 

 Perhitungan  Parameter tool ⌀20 

𝑛 =
190 × 1000

𝜋 × 20
= 3025.48 

𝑉𝑓 = 3000 × 3 × 0,2 = 1800 

 Perhitungan parameter tool ⌀12 

𝑛 =
190 × 1000

𝜋 × 12
= 5042.47 

𝑉𝑓 = 5000 × 4 × 0,048 = 960 

 

3.3. Pengujian 
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No. Hasil Kesimpulan 

1 
 Mold pecah karena dikleuarkan secara 

paksa dengan cara dipukul 

 Perlunya perbaikan pada pattern 

2 
 Mold pecah karena dikleuarkan secara 

paksa dengan cara dipukul 

 Perlunya perbaikan pada pattern 

3 

 Hasil baik tidak ada cacat  

 Mold mudah dikeluarkan 

 Tanpa pola memudahkan proses 

ejeksi 

 Perlunya perbaikan pada tembok 

pasir (wagu) 

4  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

5  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

6  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

8  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

 

 
Gambar 3.1 Hasil Cetakan Pasir 

3.4. Perbaikan  

 Pada proses pembuatan pasti tidak lepas dari adanya masalah atau kendala, masalah yang 

dialami diantaranya adalah hasil cetak pasir yang sulit dikeluarkan dari pattern tersebut, sehingga 

dilakaukan beberapa kali perbaikan yaitu dengan penambahan draft angle pada pattern dan 

perbaikan pada flask atau wadah pasir pada pattern 

   

Gambar 3.2 Penambahan draft angle pada pattern dan membuat flask lebih fleksibel 

 

3.5. Penuangan Logam Cair 

 Setelah pembuatan cetakan pasir drag dan cope setelah itu dilakukan proses penuangan 

cairan logam kedalam cetakan pasir, proses pengecoran ini dilakukan di PT. LOGAMINDO 

SARIMULIA beralamat di Jl. Muncul, Gedangan Sidoarjo. Jenis besi cor yang digunakan adalah 

FC25. 

 Sebelum penuangan cairan logam kedalam cetakan tentunya terlebih dahulu untuk 

mempersiapkan cetakan pasir, cetakan pasir harus lebih dulu diberi backsand atu pasir pelindung 

agar tidak mudah pecah atau untuk mencegah cairan logam keluar karena hal itu sangat 

membahayakan. 

 
 Gambar 3.3 Penambahan backsand pada Cetakan 

 Setelah cetakan siap kemudian dilakukan proses penuangan logam cair kedalam cetakan , 

dan setelah itu menunggu terjadinya proses solidfication. Karena pengecoran dilakukan di dalam 
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perusahaan dan menganut jam kerja maka pembongkaran cetakan baru bisa dilakukan keesokan 

harinya 

   
Gambar 3.4 Proses penuangan dan pembongkaran cetakan 

 

4. KESIMPULAN 

Pembuatan pattern pada mesin Universal Resin Coated Sand Mold Maker telah berhasil dilakukan 

pattern dapat mengahntarkan panas dengan baik sehingga menghasilkan cetakan dengan tingkat 

presisi yang tinggi serta menghasilkan produk cor yang minim dengan cacat dan sesuai dengan yang 

diharapakan meskipun harus melalui beberapa kali percobaan. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

W = Pouring weight (kg) 

Wo = Berat benda coran (kg) 

y = yield ratio  

Qp = pouring volume (cm³) 

W = pouring Weight (kg) 

ρ = densitas 

tp = Pouring time (s) 

W = ketebalan ninimum (mm)  

ESH = Effective Sprue Height (cm) 

h = Tinggi sprue (cm) 

p = Wall thinckness (cm) 

c = Tinggi produk coran (cm)  

As = Luasan sprue area (cm2) 

W = Pouring weight (kg) 

ρ = Densitas  

t = Pouring time (s) 

μ = Sprue efficiency factor = 0.88 

g = Percepatan gravitasi =987 cm/s2 

h = tinggi sprue (cm) 

RCS = Resin Coated Sand 

Pattern = Pola benda yang akan di cor 

Mold = rongga yang membentuk pola 
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Abstrak 

Pemanfaatan energi terbarukan masih di indonesia masih sangatlah minim. Hal ini yang 

mendorong kami untuk melakukan inovasi sistem pengubahan energi yang murah. Jika pada 

pembangkit listrik yang lain energi akan di simpan, maka pada sistem ini kami akan menyimpan 

energi berupa gerakan mekanik sebelum nantinya di simpan berupa energi listrik dengan 

menggunakan pegas putar clock spring. Pada penelitian ini kami akan melakukan perhitungan 

pegas, poros, one way gear, dan puli sebelum membuatnya dalam bentuk prototype. Setelah itu 

dilakukan pengujian berupa pengujian fungsional maupun validasi hasil pengujian dengan 

percobaan frekuensi yang berbeda. Hal ini di lakukan untuk membuktikan keberhasilan rancang 

bangun alat. Dari penelitian ini nantinya akan didapatkan perhitungan yang sesuai dengan 

pembangkit listrik ini. Perhitungan sistem pendukung yang sesuai dengan pegas. Sehingga 

diharapkan alat ini mendapatkan hasil putaran berkelanjutan dengan pengujian gerakan translasi 

yang memiliki frekuensi berbeda. Dengan hasil prototype yang telah dibuat maka telah dihasilkan 

beberapa perhitungan berupa accelerasi, Energi Kinetik, momen inersia. Sifat-sifat sistem kerja, 

dan kelemahan serta kelebihan sistem yang nantinya dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. 

Kata kunci : Pegas Putar, Gerak Translasi, Gerak Rotasi, Energi 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan energi terbarukan masih di indonesia masih sangatlah minim. Banyak masyarakat yang 

masih mengandalkan batubara dan minyak bumi sebagai sumber energi yang mereka gunakan. Hal 

ini akan mengakibatkan semakin menipisnya persediaan batubara dan minyak bumi di alam. Selain 

itu batubara dan minyak bumi selalu menghasilkan masalah lain, salah satunya adalah polusi. Jika 

pada pembangkit listrik yang lain energi akan di simpan, maka pada sistem ini kami akan 

menyimpan energi berupa gerakan mekanik sebelum nantinya di simpan berupa energi listrik dengan 

menggunakan pegas putar clock spring. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk 

menyimpan energi mekanis. Pegas biasanya terbuat dari baja. Pegas juga ditemukan di sistem 

suspensi mobil. Pada mobil, pegas memiliki fungsi menyerap kejut dari jalan dan getaran roda agar 

tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Kami akan memanfaatkan sifat pegas yaitu 

menyimpan energi mekanis. 

 

2. METODOLOGI 

1. Pengumpulan Data dan Informasi 

mailto:nanda.setiyohadi@gmail.com
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Mengumpukan data dan informasi mengenai masalah dan problematiaka. 

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

3. Studi Literatur 

Pada studi literatur meliputi mencari dan mempelajari bahan pustaka yang berkaitan dengan segala 

permasalahan mengenai perencanaan alat pengubah gerak translasi tidak konstan menjadi gerak 

rotasi berkelanjutan yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain buku, publikasi-publikasi 

ilmiah, dan survei mengenai komponen-komponen di pasaran. 

4. Pembuatan Prototype 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan prototype sekala kecil sebagai proses penelitian tahap awal. 

Untuk selanjutnya dapat dianalisa kekurangannya. 

5. Pengujian 

Dilakukan dua macam pengujian yaitu pengujian fungsional dan validasi hasil pengujian 

 Pengujian fungsional dilakuakan untuk menguji fungsi dari  peralatan yang telah di desain 

dan di rancang. Uji fungsional meliputi pengujian terhadap cara kerja mekanisme dan luaran berupa 

pengujian putaran berkelanjutan continous. 

 Validasi hasil pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan putaran yang di 

hasilkan dari desain yang talah di rancang. Dilakukan dengan perhitungan Energi kinetik, momen 

inersia dan akselerasi. 

6. Perhitungan Poros 

7. Perhitungan Bearing 

8. Penggambaran Detail Drawing 

 

3. HASIL ADAN PEMBAHASAN  

1. Perhitungan Perencanaan 

Tabel 4.1 Hasil pengujian daya motor (dokumen pribadi) 

No Volt I (A)  Daya (W) V x I 

1 5.06 0.05 0.253 

2 5.04 0.05 0.252 

3 4.89 0.05 0.244 

 

Hasil perhitungan momen inersia  

 

  

Hasil perhitungan akselerasi 

 

 

Daya = 0.178 

Efisiensi 

Tabel 4.2 Presentase efisiensi antara daya input dan daya output (dokumen pribadi) 
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No Daya Input (W) Daya Output 

(W) 

Efisiensi Presentase % 

Wheel Fly wheel Motor Daya Output 

/ Daya Input 

Efisiensi Lose 

1 0.178 11.587 0.253 0.021 2.1 % 97.9 % 

2 0.178 11.587 0.252 0.021 2.1 % 97.9 % 

3 0.178 11.587 0.244 0.02 2 % 98 % 

 

Variasi fly wheel terhadap daya 

Tabel 4.3 Variasi diameter Fly Wheel terhadap Daya yang di hasilkan (dokumen pribadi) 

 D (mm) Torsi (Nm) Inersia (Kgm2) Power (Watt) RPs 

Diameter 1 250 0.37 0.004811 11.587 4.94 

Diameter 2 300 0.6536 0.00842 20.27 4.94 

Diameter 3 400 1.59 0.02049 49.36 4.94 

 

Perbandingan daya fly wheel dan pengujian 

Tabel 4.4 Perbandingan daya Fly Wheel dan pengujian (dokumen pribadi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

No Diameter Daya 

(W) 

Daya 

wheel 

(W) 

Daya 

Input 

(W) 

Pengujian 

Output 

Daya  

Efisiensi  Persentase 

1. 250 11.587 0.178 11.765 0.253 0.021 2.1% 

0.178 11.765 0.252 0.021 2.1% 

0.178 11.765 0.244 0.02 2% 

2. 300 20.27 0.178 20.448 0.253 0.012 1.2% 

0.178 20.448 0.252 0.012 1.2% 

0.178 20.448 0.244 0.011 1.1% 

3. 400 49.36 0.178 49.568 0.253 0.0051 0.51% 

0.178 49.568 0.252 0.0051 0.51% 

0.178 49.568 0.244 0.0049 0.49% 

 

2. Pengujian 



 

75 

 

Hasil Pengujian 

Tabel 4.5 Pengujian beban statis, tegangan listrik, dan rpm (dokumen pribadi) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rata-

rata 

Massa (g) 455 430 525 440 440 480 480 465 465 435 461.5 

Volt (v) 1.5 1.75 1.75 2.2 1.9 1.7 2.1 2.1 1.9 1.6 1.85 

Rpm 41 47 46 52 49 44 56 57 49 46 48.7 

 

Perhitungan Kinetik Energi 

 

  

 

3. Perhitungan 

Perhitungan poros 

  

d = 7.75 mm 

 

4. KESIMPULAN 

a. Pada prototype 2 sistem kerja telah bekerja sesuai desain. 

b. Didapatkan beban statis, tegangan listrik, dan rpm pada pengujian statis prototype 2 serta 

accelerasi dan deccelerasi dari pengujian fungsional input statis dan dinamis. 

c. Didapatkan diameter minimal poros sebesar 7,75mm  

d. Didapatkan momen inersia wheel sebesar 0,008071465 kgm2 

e. Didapatkan Energi Kinetik wheel sebesar 0,63764 J 

f. Didapatkan Akselerasi wheel sebesar 1,7656 rad/s2 

g. Didapatkan hasil output listrik dengan input statis sebesar 1.85 Volt 

 

NOTASI 

 I   = Momen Inersia (kgm2) 

 P  = Daya (Watt) 

 a  = akselerasi (rad/s2) 

 r  = radius (mm) 

 EK  = Energi kinetik (J) 
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 d  = Diameter (mm) 

 M  = Massa (kg) 
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Abstrak 

Permintaan produk kapal di galangan PT. F1 Perkasa setiap tahun semakin bertambah, dengan 

menambahkan jumlah pekerja tidak dapat memaksimalkan jumlah pendapatan yang didapatkan 

dikarenakan fasilitas yang kurang memadai. Kita perlu melengkapi fasilitas produksi , gantry crane 

merupakan salah satu fasilitas produksi yang sangat membantu dalam proses produksi kapal. 

berangkat dari karakteristik pembebanan pada struktur crane, dimana beban berulang diterapkan 

dengan frekuensi yang tinggi sebagai kategori heavy duty class crane. hasil rancangan yan telah 

dibuat mampu menahan beban yang telah ditentukan setelah dianalisa dengan SOLIDWORKS 

2016.Dengan adanya perancangan dan analisa gantry crane, dapat digunakan sebagai panduan 

dalam melengkapi fasilitas di workshop PT. F1 Perkasa, diharapkan akan meningkatkan 

produktivitas produksi kapal di PT. F1 Perkasa. 

Kata kunci : Gantry Crane, Class Crane, Analisa 

 

1. PENDAHULUAN 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi 

dan atau barang jadimenjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk 

kegiatanrancang bangun industri dan perekayasaan industri(Kartasapoetra, 2000).Industri 

perkapalan merupakan salah satu industri berkembang pesat, termasuk di Indonesia. Seiring dengan 

pesatnya sektor ini, maka perlu diiringi dengan tersedianya fasilitas yang mampu menunjang dalam 

proses produksi kapal di setiap industry kapal Indonesia. Di Indonesia, sektor industri ini masih 

sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lain, jangan kan untuk bersaing dilevel asia, dilevel asia 

tenggara saja kita masih tertinggal jauh dari negara tetangga. Hal ini lah yang membuat penullis 

terpacu untuk merancang sebuah pesawat angkat guna membantu sektor industri untuk memenuhi 

kebutuhan pasar. 

Gantry crane adalah jenis crane portal tinggi berkaki tegak yang mengangkat benda dengan hoist 

yang dipasang di sebuah troli hoist dan dapat bergerak secara horizontal pada rel atau sepasang rel 

dipasang di bawah balok atau lantai kerja. Sebuah Gantry crane memiliki ujung balok pendukung 

bertumpu pada kaki tegak beroda berjalan pada rel diatas pondasi, biasanya pada dinding sisi paralel 

dari pabrik atau bangunan industri yang sama besar, sehingga bahwa seluruh crane dapat 

dipindahkan di sepanjang bangunan sementara hoist dapat dipindahkan ke sana kemari ke seluruh 

lebar bangunan. Sebuah Gantry crane dapat pula ditempatkan diluar bangunan.Produktivitas 

merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi performansikemampuan bersaing dalam industri 

konstruksi. Peningkatan tingkat produktivitasberelasi terhadap waktu yang dibutuhkan, khusunya 

berasal dari penguranganbiaya yang dikonsumsi oleh pekerja bangunan (Ervianto, 2008). 

Dengan adanya gantry crane di galangan PT. F1 Perkasa dapat meningkatkan produktifitas kerja. 

Sehingga memperkecil biaya atau waktu pengerjaan, dan dapat memindahkan barang secara 

dinamis. 
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Gambar 2.Isomtri view Gantry Crane 

Sumber : Autocad 2007 

 

2. METODOLOGI 

Secara garis besar penelitian yang ditujukan untuk mendesain sebuah konsep  sepeda statis untuk 

rehabilitasi penderita stroke adalah sebagai berikut : 

8. Studi literatur dan studi lapangan 

Pendalaman materi pada  himpunanjurnal-jurnal imiah dengan tema penelitian yang relevan dengan 

perancangan dan produktivitas, didasari dengan referensi dan data acuan seperti: kode dan standar 

konstruksi baja, crane, pengelasan, dll.Studi lapangan meliputi pengumpulan data yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mendatangi 

perusahaan tempat dilakukannya penelitian dan melakukan wawancara, pengamatan, dan 

dokumentasi  

9. Pengolahan data 

Tahap persiapan data merupakan tahap untuk mempersiapkan dan mengumpulkan data yang 

berhububungan dengan permasalahan yang didapat Data yang akan dipersiapkan dan dikumpulkan 

tersebut berupa data utama dan pendukung. 

10. Kalkulasi kekuatan struktur 

Perhitungan mekanika teknik struktur Gantry crane, berfunsgi sebagai pembanding terhadap hasil 

dari simulasi yang dilakukan dengan SOLIDWORKS 2016. 

11. Simulasi kekuatan struktur 

Simulasi pembebanan sesuai masing-masing load case yang telah ditetapkan untuk output nilai 

tegangan dan fitur-fiturnya serta besaran defleksi (structure displacement) menggunakan 

SOLIDWORKS 2016. 

12. Analisa fatigue 

Pengolahan data output hasil simulasi kekuatan dan analisisnya dalam perhitungan fatigue life 

struktur yang berdasar pada standar overhead dan gantry crane ASME B30.2 dan AWS D1.1 

Section 2. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan pengangkatan dalam gantry crane merupakan salah satu yang penting dari beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, komponen yang bereran daam pengangkatan di gantry crane ialah sebagai 

berikut : 

3.1. Sistem Puli 

Menentukan banyaknya lengkungan pada system pengangkatan, dan beban yang diangkat. 

Perencanaan gantry crane beban yang diagkat kali sebesar 35 ton, dalam keadaan dinamis, perkiraan 

penambahan beban sekitar 10%. Berikut data dan perhitungannya: 

n  = Jumlah banyaknya lengungan (z) 

 = 10 

Phooks&bocks = 0,983 ton 

SWL = 35 ton 

Q = SWL + 9%SWL + Phooks&𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 

Q = 35 + 9%35 + 0,983 
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Q = 35 + 3,5 + 0,983 

Q = 39,13291 ton = 39132,91 kg 

∑ = 1,05 

Z =
Qx ∑𝑛 (∑ − 1)

[(∑𝑛+1 ) − 1]
 

Z =
39,1x1,0510(1,05 − 1)

[(1,0510+1) − 1]
 

Z =  4486,83 kg 

 

3.2. Tali Baja 

Tali baja salah satu komponen yang digunakan sebagai penghubungn dalam sistem pengangkatan 

dan penurunanbeban pada gerakan hoist. Pada perancangan gantry crane kali ini, tali yang digunakan 

yaitu 6 x 19 + 1 fc. Maksud dari simbo diatas ialah 6 buah wire rope berdiameter 19 dan 1 buah fiber 

core pada bagian tengah. Menentukan tali baja dengan menghitung beban putus tali baja, berikut 

data dan perhitungannya : 

E′ = Ex
3

8
 

E′ = 2100000 x
3

8
 

E′ = 787500 kg/cm2 

E′ = 7875kg/mm2 

k = 5 

At = Luas penampang tali = 6x19 = 114 mm2 

P =
Zxζb

ζb

k
−

E

1,5√At

x
d

Dmin

 

P =
4486,83 𝑥130

130
5

−
7875

1,5√114
x

1
33

 

P =
583187,42

26 − 491,71x0,0303
 

P =
573853,72

11,09
 

P = 52549,5 kg 

Dari nilai diatas dapat diperoleh spesifikasi baja yang dilihat dari katalog yag telah terlampir, maka 

dapat diperoleh data dibawah ini: 

Diameter tali baja = 28 mm 

Beban Putus = 45,2 ton/mm2 = 45200 kg/mm2 

Berat tali total = Ptali    = Panjang tali x 2,83 kg/m 

   = 11 m x 2,83 kg/m =31,13 kg  

 

3.3. Blocks dan Hooks 

Menentukan hooks diperluka data ukuran diameter wire ropes, selain itu beb yang ditahan, dari daa 

tersebt di peroleh data blocks sebagai berikut: 

1. Fixed Pulley 

Tipe = 722 diamond, double pulleys 

Weight  = 825 lbs 

 = 374,55 kg 

2. Moveable Pulley 

Tipe = 723 diamond, triple pulleys 

Weight = 1200 lbs 

 = 544,8 kg 

Total weight  = Wfixpulleys + Wfreepulleys 

  = 374,55 + 544,8 

  = 919,35 kg 

Tipe = AS-1 

Weight = 140 lbs 

 = 63,56 kg 

A = 5 in 

B = 2 in 

C = 2 in 

D = 2,38 in 

E = 3,69 in 

F = 24 in 

G = 14,06 in 

H = 3 in 

I = 4,56 in 

 

3.4. Drum 

(Pesawat-Pesawat angkat,2007)Menentukan diameter drum akan mempengaruhi penggunaan motor 

dan beban yang ditumpu oleh konstruksi gantry crane, pada drum kali ini, dilengkapi oleh alur spiral 
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sehingga, tali tergulung secara merata dan mngurangi gesekan selain itu menimilasir keausan. 

Perencanaan diameter drum dapat dihitung dengan rumus dibawah. 

1. Diameter drum 

Ddrum = 30 x Dtali baja 

Ddrum = 30 x 28 

Ddrum = 840 mm 

2. Panjang drum 

H = Tinggi angkat beban 

H = 10m = 10000mm 

i = Jumlah puli yang menyangga 

i = 𝑧
2⁄ = 10

2⁄ = 5 

Ddrum = Diameter drum 

Ddrum = 840mm 

 

S = Jarak antara titik pusat tiap tali baja 

S = 31 mm 

𝜋 = 3,14 

 

Ldrum =  
( H x i ) x S

( 𝜋 x D ) + 7
 

Ldrum =  
( 10000 x 5 ) x 30,8

( 3,14 x 840 ) + 7
 

Ldrum =  
1540000

2644,6
 

Ldrum =  582,32 mm 
3. Tebal drum 

Wdrum = 0,02Ddrum + 0,6 

Wdrum = 0,02 x 84 + 0,6 

Wdrum = 2,28cm = 22,8 mm 

4. Berat drum 

Adrum = Luas tebal drum 

Adrum = πDdrum
2 − 𝜋(Ddrum − Wdrum)2 

Adrum = 3,14 x (840)2 − 3,14(840 − 22,8)2 

Adrum = 3,14 x (840)2 − 3,14(840 − 22,8)2 

Adrum = 118642,3 

Vdrum = Volume drum 

Vdrum = Ldrum ×  Adrum 

Vdrum = 582,32 ×  118642,3 

Vdrum = 69087606 𝑚𝑚3 = 0,069088 m3 

Pdrum =  𝜌 Vdrum 

Pdrum =  7800 x0,069088 

Pdrum =  538,88 kg 

 

3.5 Poros Drum 

P = 2,2 Kw 

n = 1,14 rpm 

fc = 1,2 

Pd = P fc 

Pd = 2,19 × 1,2 

Pd = 2,64 kW 

Pd =
9,74 × 105 Pd

n
 

Pd =
9,74 × 105 × 2,64

1,14
 

Pd = 2259244 Kgmm 

 

Perhitungan diameter poros berdasarkan beban 

puntir 

Material poros S55C 

σb = 66 Kgmm2 

Sf1 = 6 

Sf2 = 2 

kt = 1,5 

km = 1,5 

δ𝑎 =
σb

Sf1 × Sf2

 

δ𝑎 =
66

6 × 2
 

δ𝑎 = 5,5 Kgmm2 

d = (
16

𝜋
×

T

δ𝑎

)

1
3⁄

 

d = (
16

3,14
×

2259244,44

5,5
)

1
3⁄

 

d = 127,92 

 

Perhitungan poros dengan beban puntir dan bending 

Moment lentur pada poros  

P = Z + Pdrum + Ptali 

P = Z + Pdrum + Ptali 

P = 5056,84 Kg 

L = 582,32 mm 

M =
P L

4
 

M =
5056,84 × 582,32

4
 

M = 736173,1 Kgmm 

 

Momen Puntir pada poros 

P = 2198,54 watt 
n = 1,14 rpm 

T =
60 P

2 πn
 

T =
60 × 2198,54 

2 × 3,14 × 1,14
 

T = 18467,78 Nm =  1882546 Kgmm 

 

d3 =
16 [(km M)2+(kt T)2]

1
2⁄

𝜋 δ𝑎

 

d3

=
16 [(1,5 × 736173,06)2+(1,5 × 1882546,09)2]

1
2⁄

 3,14 × 5,5
 

d3 =
48512843,81

 17,27
 

d3 = 2809081,86  
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d = √2809081,86 
3

 

d = 141,1 mm 

 

Perhitungan diameter berdasarkan sudut 

puntir 

ds = 4,1 T
1

4⁄  

ds = 4,1 × √182546,09
4

 

ds = 151,87 mm 
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Tabel 1. Konstruksi 

No Konstruksi Waktual 

(cm3) 

W min 

(cm3) 

W max 

(cm3) 

Dimensi 

(mm) 

Material 

1 Trolley P 

bagian 1 

498 457,08 502,79 7. Keamanan ASTM 

A242 

2 Trolley 

Pbagian 2 

120 109 120 150 x 150, 

thin 4,5 

ASTM 

A242 

3 Girder 6112,77 5637,72 6202 575 x 575, 

thin 15 

ASTM 

A242 

4 Transversal 

Beam 

1878,15 1794,68 1974,14 320 x 320, 

thin 16 

ASTM 

A242 

5 Leg 4342,34 4249,17 4674,087 350 x350, 

thin 36,5 

ASTM 

A514 

6 Enceriege 1286,45 1231,34 1354,475 260 x 260 , 

thin 17,5 

ASTM 

A514 

 

 
Gambar 4.23. Von Misses Information 

 

 
Gambar 4.24. Displacement 

Pada Gambar 4.23 menjelaskan bahwa tegangan maksimal yang tterjadi pada pembebanan tidak 

meliihi yield strength material yang digunakan yakni 614 MPa < 650 MPa. Defleksi yang terjadi 

bias dilihat pada gambar 4.24 yaitu nilai defleksi minimal pada gantry crane dengan pembebanan 

yang telah di tentukan sebesar 3,18 mm > 18 mm, aka dapat dinyatakan aman. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan tentang Perancangann dan Analisa konstruksi Gantry Crrane di PT F1 

Perkasa dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ukuran utama dan beban gantry crane cukup besar dikarekan kondisi  PT F1 Perkasa. 

Ukuran uama digunakan sebagai patokan perhitungan untuk menentukan dimensi yang mampu 

menahan beban yang ditahan oleh gantry crane. 

2. Simulasi pembebanan  Statik dan fatigue membuktikan bahwa hasil perhitungan konstruksi 

gantry crane dapat menahan beban maksimal yang diberikan, pada analisa fatigue menjelaskan 

bahwa jika gantry crane di berikan beban maksimal hanya mampu sampai 117 kali. 

3. Gambar kerja yang dihasilkan mampu dibaca oleh pekerja lapangan. 
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Abstrak 

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat luar biasa termasuk dalam bidang transportasi,baik 

kendaraan roda dua, roda empat bahkan roda tiga berkembang kearah yang lebih baik.Di indonesia 

dengan wilayah yang sangat luas dan memiliki kontur yang berbeda-beda tentunya membutuhkan 

sebuah kendaraan yang baik dalam bermanuver serta irit dalam penggunaannya, para produsen 

dan ilmuan pun berlomba-lomba membuat kendaraan yang canggih, safety dan tentunya irit.Karena 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat jumlah mobil yang ada juga semakin banyak setiap 

harinya yang membuat semakin sempit jalan yang ada.Dengan bentuknya yang minimalis namun 

kompak diharapkan mobil roda 3 (three wheel car) ini menjadi salah satu yang diharapkan, dimana 

dengan body yang kecil diharapkan memiliki harga terjangkau,irit bahan bakar dan tentunya 

mudah dalam bermanuver.Dari permasalahan diatas diperlukan sebuah design mobil yang 

minimalis , kuat dan aman untuk digunakan,dalam penelitian kali ini diperlukan nilai sudut belok 

roda depan yang dapat di hitung dengan rumus ackerman serta untuk mengetahui apakah kontruksi 

lengan depan mobil aman,digunakan software catia untuk mengetahuinya.Dari hasil perhitungan 

dan perbandingan data dari mobil minimalis roda tiga dengan mobil suzuki karimun estilo yang 

memiliki spesifikasi hampir sama, sudut steer yang dihasilkan pada kemiringan roda 6  ͦ  dengan 

Radius Ackerman 16,25 m , 17,5 m dan 22,5 m mobil minimalis roda tiga memiliki sudut steer yang 

tidak jauh beda yakni 6,59 ͦ , 6,25  ͦdan 6,10  ͦberbanding dengan sudut steer mobil karimun estilo 

sebesar 8,32 ͦ ,7,72 ͦ dan 6.01 ͦ  bisa dikatakan mobil minimalis roda tiga masih nyaman digunakan 

untuk berkendara karena memiliki nilai yang hampir sama dengan mobil yang telah diproduksi 

masal. 

Kata kunci: Kendaraan, Mobil, Minimalis, Roda Tiga dan Manuver. 

1 PENDAHULUAN 

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat luar biasa termasuk dalam bidang transportasi,baik kendaraan 

roda dua,roda empat bahkan roda tiga berkembang kearah yang lebih baik. Di indonesia dengan 

wilayah yang sangat luas dan memiliki kontur yang berbeda-beda tentunya membutuhkan sebuah 

kendaraan yang baik dalam bermanuver serta irit dalam penggunaannya, para produsen dan 

ilmuanpun berlomba-lomba membuat kendaraan yang canggih, safety dan tentunya irit. Seiring 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat para produsen kendaraan terutama dalam 

jenis mobil untuk berlomba lomba membuat produk baru yang canggih, safety, ergonomis, dan 

tentunya murah. Secara garis besar mobil yang bereda saat ini dibagi menjadi dua yakni mobil roda 

empat dan roda tiga,mobil beroda empat sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan lagi 

seperti Multi Purpose Vehicle (MPV), Sport Utility Vehicle (SUV). Mobil roda tiga sendiri mulai 

dilirik oleh para konsumen, namun sampai sekarang masih belum ada penjualan resmi untuk mobil 

roda tiga. Melihat dari kondisi tersebut, muncul inovasi baru dengan pembuatan mobil minimalis 

roda tiga dengan kapasitas penumpang 2 sampai 3 penumpang. 

Mobil minimalis roda tiga merupakan mobil sebagaimana pada umumnya tetapi memiliki ukuran 

dan kapasitas yang kecil. Maka mobil minimalis ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat 

untuk memaksimalkan fungsi dari mobil yang mereka kendarai. Mobil minimalis roda tiga tersendiri 

akan menggabungkan tilting trike system dimana pada saat belok bodi mobil akan ikut miring kearah 
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belokan. Dengan kondisi tersebut mobil akan terasa aman dan nyaman saat dikendarai baik dijalan 

lurus ataupun berbelok. Sedangkan pada penggunaan mobil ini tentunya membutuhkan sebuah 

rangka lengan depan yang berfungsi sebagai penompang semua beban yang ada pada kendaraan, 

untuk sebuah kontruksi  rangka lengan depan itu sendiri harus memiliki kekuatan, ringan dan 

mempunyai nilai kelenturan. 

Kenyamanan dan keamanan dari pengemudinya dapat ditentukan dari kestabilan dari laju Mobil 

Minimalis tersebut. Kestabilan dari laju Mobil minimalis salah satunya ditentukan oleh ketepatan 

dari pemilihan dan perancangan sistem lengan penggerak roda depan yang dipasang. Sistem ini 

merupakan suatu rangkaian komponen yang dipasang diantara body dan roda dan dipasang untuk 

menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenyamanan dan stabilitas dalam 

berkendara. 

Alasan dari penulis tertarik dengan pengembangan Lengan depan adalah belum adanya penelitian 

yang membahas tentang kekuatan dari kerangka lengan depan pada mobil minimalis dengan FEM 

maupun perhitungan manual dimana hampir semua tugas akhir hanya berfokus terhadap sudut steer 

dan kecepatan kritis. Dalam perencanaan pembuatan desain lengan penggerak sendiri banyak aspek 

yang harus diperhatikan, seperti pemilihan jenis lengan penggerak, pemilihan suspensi, pemilihan 

material, safety factor, serta proses pengerjaan dan perakitan. Karena Lengan depan merupakan 

bagian paling kritis pada mobil dibandingkan dengan komponen mobil yang lain. Jadi, pada 

penelitian ini akan dilakukan perancangan Lengan depan mobil minimalis roda tiga yang sesuai 

dengan kriteria penggunaan pada umumnya yang memiliki kekuatan, ringan dan mempunyai nilai 

kelenturan, yang nantinya akan dibuat sebuah prototype. 

Maka dari itu saya ingin mengembangkan mobil roda 3 yang dianggap menjadi solusi bagi 

masyarakat indonesia, dimana mobil roda tiga ini penggabungan yang baik antara kemampuan 

bermanuver dan kekompakan dari kendaraan roda dua,dengan stabilitas dan kapasitas ruang muat 

kendaraan roda 4. Dari beberapa bagian mobil roda 3 yang ada saya ingin mendisain dan 

menganalisa  penggerak roda depan pada mobil roda 3 agar nyaman dan aman. 

2 METODOLOGI 

Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini yang ditunjukkan pada diagram alir (flow 

chart) sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Diagram alir  Gambar 2.2 Diagram alir (Lanjutan) 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data dan Spesifikasi Kendaraan 

Kendaraan yang di disain merupakan kendaraan dengan konsep citycar yang minimalis dengan 

motor penggerak berbahan bakar bensin. Kendaraan ini memiliki kapasitas untuk 3 orang, adapun 

disain mobilnya seperti ditunjukkan  pada gambar 4.1 

 

Gambar 4. 1  Desain Mobil Minimalis Roda 3 

Sebelum merancang lengan roda depan kendaraan hal yang pertama harus diperhatikan adalah data 

data tentang kendaraan yang akan dibuat, berikut adalah data yang dibutuhkan untuk merancang 

kendaraan.  

3.2 Tipe Kendaraan 

Pada perencanaan ini akan mengambil konsep mobil bertipe couple, yaitu mobil dengan bentuk kecil 

yang memiliki dua pintu dan biasanya berisi dua penumpang. Tipe mobil ini sangat cocok diambil 

untuk konsep mobil minimalis roda tiga karena memiliki jumlah penumpang dua orang. 

3.3 Muatan Kendaraan 

Pada mobil minimalis roda tiga ini di desain dengan bentuk yang ramping, jadi untuk penumpangnya 

juga tidak sebanyak mobil konvensional. Pemumpang mobil minimalis roda tiga ini adalah tiga 

orang dengan posisi duduk satu di depan dan dua dibelakang. Pada bagian depan kendaraan terdapat 

bagasi dan pada bagian belakang kendaraan terdapat tangki bahan bakar. 

3.4 Dimensi Kendaraan 

Dengan mengedepankan konsep minimalis, murah dan hemat bahan bakar, mobil ini di desain 

dengan dimensi yang relative kecil seperti mobil Karimun Estilo yang memiliki konsep sama,berikut 

spesifikasinya  : 

         Tabel 3. 1  Spesifikasi Mobil Suzuki Karimun Estilo 

No Spesifikasi Nilai 

1 Panjang 3125 mm 

2 Lebar 1475 mm 

3 Tinggi 1595 mm 

4 Berat Kosong 850 Kg 

Sumber : rumahsae.com 

Dari data table dimensi kendaraan yang ditunjukkan Tabel 4.2 diperoleh mobil dengan dimensi 

panjang x lebar x tinggi yaitu 3125 mm x 1475 mm x 1595 mm.Maka dari itu mobil minimalis roda 

3 yang akan di desain tidak boleh melebihi dan harus kurang dari spesifikasi mobil Suzuki Karimun 
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Estilo. Desain bodi mobil minimalis roda 3 yang direncanakan dengan dimensi seperti pada Tabel 

4.3 :p 

3.5 Spesifikasi Perencanaan Kendaraan 

Dari data yang diperoleh maka direncanakan untuk spesifikasi yang akan dimiliki oleh mobil 

minimalis roda tiga sebagai berikut : 

Tabel 3. 2. Perencanaan spesifikasi mobil minimalis 

Kriteria Spesifikasi 

A.Dimensi  

Panjang x Lebar x Tinggi 3000 mm x 1400 mm x 1500 

mm 

Jarak sumbu roda 1935 mm 

Jarak terendah ke tanah 228 mm 

Berat 503 Kg 

Kapasitas penumpang 3 orang 

          Sumber : Desain 

Untuk mendapatkan kerangka yang ringan, mudah dimanufaktur dan memiliki kekuatan yang tinggi, 

maka pada mobil minimalis roda tiga akan menggunakan profil pipa dengan tipe ASTM A53 sebagai 

bahan untuk dijadikan kerangka. Material ini dipilih karena dari perencanaan yang di inginkan 

bahwa kerangka harus ringan, mudah dalam manufaktur, dan kuat. Material pipa tipe ASTM A53 

adalah pipa yang sering dijual dipasar dan untuk mencarinya tidaklah susah. 

3.6 Tilting Trike System 

Tilting trike system adalah kendaraan roda tiga yang tubuh dan atau rodanya miring ke arah belokan. 

Ini adalah jenis roda (multi-roda) yang paling umum. Kendaraan semacam itu bisa melesat dengan 

aman dan nyaman meski memiliki jalur yang sempit.Beberapa modelnya, tidak seperti kendaraan 

lintasan tunggal seperti sepeda roda dua dan sepeda motor, cocok untuk waktu penggunaan 

sepanjang tahun. 

3.7 Desain Lengan Depan 

Lengan Depan pada mobil minimalis roda 3 ini menggunakan system tilting trike dimana saat 

berbelok roda otomatis akan ikut miring yang berbanding lurus dengan gaya sentrifugal yang di 

timbulkan. 

 
Gambar 3. 2 Desain Mobil dan Penumpang 
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Gambar 3. 3 Desain Lengan Depan 

 Setelah mendapatkan rancangan dan spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan dilanjutkan 

membagi variasi rancangan titik berat kendaraan. Adapun rancangan posisi titik berat yang akan 

dianalisa dalam Tugas Akhir ini ada 3 macam. 

 

Gambar 3. 4. Posisi cog dengan 1 penumpang 

Dari ke tiga layout tersebut didapatkan posisi center of gravity seperti pada Tabel 4.4 

Tabel 4. 3 Variasi Rancangan Posisi Titik Berat 

Gambar 1 Penumpang 2 Penumpang 3 Penumpang 

a 1004,677 mm 1010,174 mm 1147,022 mm 

b 868,496 mm 862,599 mm 625,413 mm 

h 401,144 mm 475,547 mm 563.414 mm 

Sumber : Perhitungan 

Keterangan:  

a = jarak dari pusat berat ke poros rod depan (mm) 

b = jarak dari pusat berat ke poros rod belakang (mm) 

h = tinggi center of gravity (mm) 

3.8  Analisa Kestabilan Arah Kendaraan 

Analisa kestabilan pada kendaraan digunakan untuk mengetahui kestabilan kendaraan saat 

mendapat gaya dan medan tertentu. 
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3.9 Menghitung Radius Ackerman dan Sudut Slip 

 Besarnya sudut ackerman ( R ) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah 

R ack =  . 57,29 

δf =     

      Tabel 4. 4 hasil perhitungan sudut steer dan slip 

 

Radius Ackerman 

(meter) 

Sudut yang bekerja 

Steer Slip 

16,25   

17,5   

22,5   

     Sumber : Perhitungan 

Dari perhitungan sudut steer dan slip mobil minimalis pada Tabel 4.7 dibandingkan dengan sudut 

steer dan Radius Ackerman yang dimiliki oleh mobil Suzuki Karimun Estilo 

Tabel 4. 8 Data sudut steer Karimun Estilo 

Radius Ackerman 

(meter) 

Nilai sudut steer 

16,25  

17,5  

22,5  

     Sumber : jurnal Teknik POMITS vol 1,no 1 (2012) analisa stabilitas suzuki estilo 

  

Tabel 4. 9 Standar Radius Steer 

V 

( km/jam ) 

δ f  = 1 ͦ - 5 ͦ δ f  = 6 ͦ - 10  ͦ δ f  = 11ͦ -1 5  ͦ δ f  = 16 ͦ -20  ͦ δ f  =2 1 ͦ -2 5 ͦ

Rack (m) Rack (m) Rack (m) Rack (m) Rack (m) 

30 19,47 17,00 15,01 13,28 12,20 

45 19,01 16,86 14,67 13,10 11,56 

60 17,75 16,45 14,23 12,80 11,01 

75 17,50 15,91 13,78 12,60 10,34 

90 17,23 15,35 13,50 12,40 9,90 

Sumber : jurnal Teknik POMITS vol 1,no 1 (2012) analisa stabilitas suzuki estilo 
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Dari hasil perhitungan dan perbandingan data dari mobil minimalis roda tiga dan suzuki karimun 

estilo dengan Radius Ackerman 16,25 m , 17,5 m dan 22,5 m mobil minimalis roda tiga memiliki 

sudut steer yang tidak jauh beda yakni 6 ͦ , 5,56 ͦ dan 4,32 ͦ berbanding dengan sudut steer karimun 

estilo sebesar 8,32 ͦ ,7,72  ͦdan 6.01 ͦ . 

3.10 Gaya Hambat Angin (drag force ) 

 Berdasarkan  persamaan untuk dapat menentukan gaya hambat angin (drag force) yang di 

terima sebagai berikut. 

 

Dimana :Cd = coefisien drag = 0,34 (diambil dari software) 

    ρ   =densitas udara = 1.225 

    Va=kecepatan relatif kendaraan (m/s) 

    Af=luas frontal udara = 2 (diambil dari software) 

 

 

 

3.11 Gaya Lifting  

 Berdasarkan persamaan untuk dapat menentukan gaya lifting yang di terima sebagai 

berikut. 

 

Dimana :Cl = coefisien lift = -0,069 (diambil dari software) 

    ρ   =densitas udara = 1.225 

    Va=kecepatan relatif kendaraan (m/s) 

    Af=luas frontal udara = 1.654 (diambil dari software) 

 

 

 

 

3.12 Gaya Samping 
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 Berdasarkan persamaan  untuk dapat menentukan gaya samping yang di terima sebagai 

berikut. 

 

Dimana :Cs = coefisien lift =  0,05 (diambil dari software) 

    ρ   =densitas udara = 1.225 

    Va=kecepatan relatif kendaraan (m/s) 

    Af=luas frontal udara = 1.654 (diambil dari software) 

    βa=Sudut serang angin 

 

 

 

3.13 Momen rolling,pitching dan yawing aerodinamika 

 Berdasarkan persamaan untuk dapat menentukan gaya samping yang di terima sebagai 

berikut. 

Diketahui : Fd : 108.9 (N) 

        Fl :111.83 (N) 

        Fs: -45.6 (N) 

        Xp:0.812 (m) 

        Yp:0 (m) 

        Zy:0.836(m) 

Dicari : 1) Momen Rolling Aerodinamika (MRA) 

 2)Momen Pitching Aerodinamika (MPA) 

 3.Momen yawing aerodinamika 

Dimana : 1)   

       36 

        

   2)  

       

      

     3)  
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3.14 Kecepatan Kritis saat skid 

 Kecepatan kritis saat skid dapat menggambarkan bagaimana perilaku belok kendaraan 

dapat dihitung berdasar persamaan 2.27 : 

  

Lalu perhitungan Vfs di bandingkan dengan Vrs 

 

Hasil pergitungan bisa dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5. Hasil Analisa Skid 

Data Analisa Kesimpulan 

3 Penumpang Vfs (9,69 m/s) > Vrs (9.08 m/s) , Maka 

roda belakang akan lebi dulu skid 

dibanding roda depan . 

Aman berbelok dengan 

kecepatan kurang dari 9,69 

m/s 

2 Penumpang Vfs (9,728 m/s) > Vrs (9.047 m/s) , Maka 

roda belakang akan lebi dulu skid 

dibanding roda depan . 

Aman berbelok dengan 

kecepatan kurang dari  

9,72 m/s 

1 Penumpang Vfs (11,28 m/s) > Vrs (9,05 m/s) , Maka 

roda belakang akan lebi dulu skid 

dibanding roda depan .  

Aman berbelok dengan 

kecepatan kurang dari  

11,2 m/s 

Sumber : Perhitungan 

3.15  Kecepatan Kritis saat Guling 

 Berdasarkan persamaan 2.28 kecepatan kritis saat guling dapat menggambarkan bagaimana 

perilaku belok kendaraan maksimum yang diijinkan 

 

Lalu perhitungan Vfg di bandingkan dengan Vrg 
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Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4. 6  Dimensi Kendaraan Umum 

Data Analisa Kesimpulan 

3 Penumpang Vfg (7,6 m/s) > Vrg (7,35 m/s) , Maka 

roda belakang akan lebi dulu skid 

dibanding roda depan . 

Aman berbelok dengan 

kecepatan kurang dari 7,6 

m/s 

2 Penumpang Vfg (8,2 m/s) > Vrg (8,04 m/s) , Maka 

roda belakang akan lebi dulu skid 

dibanding roda depan . 

Aman berbelok dengan 

kecepatan kurang dari 8,2 

m/s 

1 Penumpang Vfg (8,7 m/s) > Vrg (6,47 m/s) , Maka 

roda belakang akan lebi dulu skid 

dibanding roda depan . 

Aman berbelok dengan 

kecepatan kurang dari 8,7 

m/s 

Sumber : Perhitungan 

4 KESIMPULAN 

 Dari hasil perhitungan dan perbandingan data dari mobil minimalis roda tiga dengan mobil 

suzuki karimun estilo yang memiliki spesifikasi hampir sama, sudut steer yang dihasilkan pada 

kemiringan roda 6 ͦ  dengan Radius Ackerman 16,25 m , 17,5 m dan 22,5 m mobil minimalis roda 

tiga memiliki sudut steer yang tidak jauh beda yakni 6 ͦ , 5,56 ͦ dan 4,32  ͦberbanding dengan sudut 

steer mobil karimun estilo sebesar 8,32 ͦ ,7,72 ͦ dan 6.01 ͦ  bisa dikatakan mobil minimalis roda tiga 

masih nyaman digunakan untuk berkendara karena memiliki nilai yang hampir sama dengan mobil 

yang telah diproduksi masal. 
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Abstrak 

Pada era mobilitas yang sangat tinggi seperti saat ini,Industri otomotif sangatlah berkembang 

pesat,mulai dari speda motor sampai mobil. Kemajuan otomotif ini juga terlihat di Indonesia,baik 

jenis sepeda motor maupun mobil. Dari kedua moda transportasi tentu mobil adalah hal yang paling 

dikembangkan saat ini. Dengan banyaknya pengguna mobil terutama di Indonesia jalanan pasti 

akan semakin macet dan sesak bahkan akan lebih parah dikemudian hari. Semakin 

dikembangkannya mobil untuk moda transportasi masyarakat yang nyaman tidak diimbangi dengan 

pengembangan mobil yang anti macet. Mobil sendiri memiliki bagian-bagian pembangun yang 

sangat banyak serta kompleks,mulai dari Chasis,kerangka body,kemudi,sistem rem,mesin dan 

masih banyak lagi. Dengan banyaknya aspek yang terdapat pada mobil roda tiga, hal yang tidak 

boleh tertinggal dan harus ada adalah salah satunya adalah sistem pengereman (rem). Pengereman 

sendiri merupakan suatu sistem yang mampu memperlambat dan menghentikan suatu putaran. Jika 

suatu pengereman bermasalah maka akan timbul suatu masalah yang sangat besar yaitu 

kecelakaan. Jadi hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah akan menghasilkan desain sistem 

pengereman serta desain rem pada mobil roda tiga yang sesuai kebutuhan. 

Kata kunci: Mobil Roda Tiga, Kemacetan, Rem 

1 PENDAHULUAN 

Pada era mobilitas yang sangat tinggi seperti saat ini, Industri otomotif sangatlah berkembang pesat, 

mulai dari speda motor sampai mobil. Kemajuan otomotif ini juga terlihat di Indonesia, baik jenis 

sepeda motor maupun mobil. Dari kedua moda transportasi tentu mobil adalah hal yang paling 

dikembangkan saat ini. Dengan banyaknya pengguna mobil terutama di Indonesia jalanan pasti akan 

semakin macet dan sesak bahkan akan lebih parah dikemudian hari.Semakin dikembangkannya 

mobil untuk moda transportasi masyarakat yang nyaman tidak diimbangi dengan pengembangan 

mobil yang anti macet.  

Dari kasus tersebut muncul suatu gagasan moda transportasi yang dapat mengurangi kemacetan serta 

inovatif. Untuk itu muncul mobil roda tiga. Mobil roda tiga sendiri di Indonesia maupun di penjuru 

dunia memang kurang begitu diketahui tapi di masa mendatang mobil ini merupakan suatu inovasi 

yang sangat diperhitungkan karena selain irit mobil ini dapat mengurangi kemacetan bagi 

pengguna,bahkan mobil ini akan semakin degemari oleh masyarakat dengan mobilitas tinggi karena 

memiliki manuver yang baik.  

Mobil sendiri memiliki bagian-bagian pembangun yang sangat banyak serta kompleks,mulai dari 

Chasis,kerangka body,kemudi,sistem rem,mesin dan masih banyak lagi.Dengan banyaknya aspek 

yang terdapat pada mobil roda tiga, hal yang tidak boleh tertinggal dan harus ada adalah salah 

satunya adalah sistem pengereman (rem). Pengereman sendiri merupakan suatu sistem yang mampu 

memperlambat dan menghentikan suatu putaran.Jika suatu pengereman bermasalah maka akan 

timbul suatu masalah yang sangat besar yaitu kecelakaan. 

mailto:bachtiardprayoga@gmail.com
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2 METODOLOGI 

Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini yang ditunjukkan pada diagram alir (flow 

chart) sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Diagram alir 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Perencanaan Kendaraan 

Sebelum merancang sistem pengereman kendaraan hal yang pertama harus diperhatikan adalah data 

yang berkaitan dengan kendaraan yang akan dibuat, berikut adalah data yang dibutuhkan untuk 

merancang kendaraan. 

3.1.1 Tipe Kendaraan 

Pada perencanaan ini akan mengambin konsep mobil bertipe couple, yaitu mobil dengan bentuk 

kecil yang memiliki dua pintu dan biasanya berisi dua penumpang. Tipe mobil ini sangat cocok 

diambil untuk konsep mobil minimalis roda tiga karena memiliki jumlah penumpang dua orang. 

3.1.2 Muatan Kendaraan 

Pada mobil minimalis roda tiga ini di desain dengan bentuk yang ramping, jadi untuk penumpangnya 

juga tidak sebanyak mobil konvensional. Pemumpang mobil minimalis roda tiga ini adalah tiga 

orang dengan posisi duduk satu di depan dan dua dibelakang. Pada bagian depan kendaraan terdapat 

bagasi dan pada bagian belakang kendaraan terdapat tangki bahan bakar. 
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Tabel 4. 7  Beban Pada Kendaraan 

No. Keterangan Nilai 

1 Maksimal penumpang 3 Orang 

2 Berat rata rata penumpang 70 kg 

3 Berat maksimum penumpang 210 kg 

4 Berat maksimum barang 20 kg 

5 Berat maksimum bahan bakar 5 kg 

3.1.3 Dimensi Kendaraan 

Dengan mengedepankan konsep minimalis untuk mengurangi kemacetan di jalan perkotaan, mobil 

ini di desain dengan dimensi yang relative lebih kecil dari pada mobil-mobil pada umumnya. Berikut 

adalah daftar dimensi mobil yang beredar di Indonesia : 

Tabel 4. 8 Dimensi Kendaraan 

No Mobil Panjang Lebar Tinggi 

1 Yaris 41115 mm 1700 mm 1475 mm 

2 Honda Jazz 3920 mm 1695 mm 1525 mm 

3 Avanza 4190 mm 1660 mm 1685 mm 

4 Xenia 4190 mm 1660 mm 1685 mm 

5 Ertiga 4265 mm 1695 mm 1685 mm 

6 Terios 4405 mm 1695 mm 1740 mm 

7 Rush 4420 mm 1745 mm 1740 mm 

8 Livina 4485 mm 1695 mm 1595 mm 

9 Inova 4485 mm 1775 mm 1750 mm 

10 Kijang 4495 mm 1670 mm 1775 mm 

Dari data table dimensi kendaraan diatas diperoleh mobil dengan dimensi paling kecil yaitu mobil 

Honda Jazz dengan panjang x lebar x tinggi yaitu 3920 mm x 1695 mm x 1525 mm. 

Maka dari itu mobil minimalis roda 3 yang akan di desain tidak boleh melebihi dan harus kurang 

dari spesifikasi mobil Honda Jazz. Desain bodi mobil minimalis roda 3 direncanakan dengan 

dimensi sebagai berikut : 
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Tabel 4. 9 Dimensi Mobil Minimalis roda 3 

No Keterangan Nilai 

1 Panjang 3000 mm 

2 Lebar 1400 mm 

3 Tinggi  1500 mm 

3.2 Spesifikasi Perencanaan Kendaraan 

Dari data yang diperoleh maka direncanakan untuk spesifikasi yang akan dimiliki oleh mobil 

minimalis roda tiga sebagai berikut : 

 

gambar 4. 5 Desain Mobil Minimalis Roda 3 

Sebelum merancang sistem pengereman,berikut spesifikasi dari mobil minimalis roda tiga : 

Tabel 4. 10 Dimensi mobil 

Dimensi 

Panjang x Lebar x Tinggi 3.000 x 1.400 x 1.500 mm 

Jarak Sumbu Roda 1.935 mm 

Jarak Terendah Ke Tanah 228 mm 

Berat - 

Kapasitas Penumpang 3 Orang 

 

Tabel 4. 11 Rangka 

Rangka 

Rangka Primeter Composite 

Tipe Suspensi Depan Tilting Trike System 

Tipe Suspensi Belakang Double shockbreker  

Ukuran Ban Depan 80/90 – 17 M/C 40P 
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Rem Depan Cakram Hidrolik dengan double piston 

Rem Belakang Cakram Hidrolik dengan double piston 

 

Tabel 4. 12 Spesifikasi mesin yang digunakan 

Mesin 

Mesin 4-Langkah, SOHC dengan Pendingin Cairan – eSP 

Kelas 125 

Volume langkah 150 cc 

Diameter x Langkah 57,3 x 57,9 mm 

Perbandingan kompresi 10,6 : 1 

Daya maksimum 9,3 kW / 8.500 rpm 

Torsi maksimum 12,8 N.m / 5.000 rpm 

Kapasitas minyak pelumas 0,8 Liter pada penggantian periodik 

Tipe kopling Otomatis, sentrifugal, tipe kering 

Tipe transmisi Otomatis, V-Matic 

Pola pengoperan gigi Otomatia 

Tipe starter Elektrik 

3.3 Perencanaan Sistem Pengereman 

Menurut I Nyoman Sutantra Sistem Pengereman dari suatu kendaraan adalah merupakan salah satu 

elemen terpenting dari suatu kendaraan, karena ia bagian terpentinguntuk keamanan kendaraan. 

Sistem rem sendiri harus mampu untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan secara 

aman , Baik pada kondisi jalan yang lurus maupun jalan yang berbelok dalam segala variasi 

kecepatan. 

3.3.1. Jenis Sistem Pengereman 

Pada mobil minimalis roda tiga menggunakan jenis pengereman dengan sistem rem yang dibantu 

oleh tenaga hidrolik.Pemilihan jenis sistem hidrolik pada mobil minimalis roda 3 karena sistem ini 

memiliki beberapa keuntungan misalnya,  Suara yang halus, Rancangan yang sederhana serta 

mampu mendistribusikan tenaga yang cukup besar walaupun hanya dengan komponen yang relatif 

kecil. 

 

gambar 4. 6  Gambar sistem Hidrolik 
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3.3.2 Jenis Rem 

Jenis rem yang dipakai untuk kendaraan mobil minimalis roda 3 ini akan menggunakan jenis rem 

Cakram. Penggunaan jenis rem cakram ini dilatar belakangi beberapa keuntungan antara lain, sitem 

pendinginan rem cukup baik karena menganut sistem pengereman terbuak,perawatan relativ mudah, 

serta kecepatan dalam menghentikan laju kendaraan atau sering disebut pakem. 

 

gambar 4. 7  Rem Cakram 

3.3.3 Desain Sistem Pengereman 

     Sistem pengereman mobil minimalis roda 3 ini akan menggunakan sistem pengereman hidrolik 

dimana tenaganya menggunakan fluida cair sistem pengereman ini biasa juga disebut Power Brake. 

 

gambar 4. 8  Desain mobil beserta penumpang   gambar 4. 9  Desain kerangka 

mobil roda 3                              

Untuk membuat sistem pengereman terlebih dahulu adalah mendapatkan spesifikasi mobil serta 

desain dari kerangka mobil untuk dapat meneruskan ke proses mendesain sebuah sistem 

pengereman. 

Setelah mendapatkan desain kerangka dari mobil minimalis roda 3 proses dilanjutkan ke desain dari 

sistem rem yang disesuaikan dengan rencan dan dirancang sesuai dari bentuk mobil tersebut. 

 

gambar 4. 10  Sistem Pengereman Hidrolik 
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3.4  Perhitungan Sistem Pengereman 

3.4.1 Gaya Piston yang Menekan Rem (Fp) 

Untuk mendapatkan nilai Fp (gaya piston yang menekan rem) yang harus dicari pertama adalah nilai 

dari Fk (Gaya pedal) serta nilai dari Pe (Tekanan hydraulic master cylinder) terlebih dahulu.Untuk 

mendapatkan nilai dari Fk dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

gambar 4. 11  Gaya pada Pedal 

 

Fk = F x ( 
𝑎

𝑏 
) 

= 0.196133 x ( 
0.27

0.11
) 

  = 0.4814174 kN 

F = 0.196133 kN  (Gaya oleh manusia ke pedal) 

a = 0.27          m  (Jarak dari pedal rem ketumpuan) 

b = 0.11          m  (Jarak dari Pushrod ketumpuan) 

Setelah mendapatkan nilai Fk, hasil dari perhitungannya dimasukkan kerumus selanjutnya yaitu 

mencari tekanan hidrolik master cylinder (Pe). Nilai Pe sendiri dicari untuk mendapatkan nilai dari 

Fp.Untuk mendapatkan nilai tekanan Hidrolik pada Master Cylinder yang didapat dengan rumus 

dibawah : 

 

gambar 4. 12  Sistem pedal 

 

Pe = 
𝐹𝑘

0.25 𝑥 𝜋 𝑥 d2 

 = 
0.4814174

0.25 𝑥 3.14 𝑥 0.032 

   =681,4117 kN/𝑚2 

 

 d = 0.03 m (Diameter dalam master silinder)  
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Setelah mendapat nilai Pe sebesar 681 kN/𝑚2 lalu dimasukkan pada rumus Fp untuk mendapatkan 

nilainya. Fp sendiri merupakan Gaya pada piston yang menekan sebuah rem yang dapat dicari 

dengan rumus dibawah:  

Fp = Pe x 0,25 x π x 𝑑2 

  = 681.4117 x 0,25 x 3,14 x 0.052 

  = 1,3372705   kN 

  = 1337,2705   N 

Pe = 681,4117 (Tekanan Hidraulic) 

π   = 3,14 

d   = 0,05 m     (Diameter Piston Rem) 

3.4.2 Torsi Pengereman 

Untuk mendapatkan nilai dari torsi pengereman (T) terlebih dahulu mencari nilai dari Fbc (Nilai 

gaya Gesek Pengereman) yang dipengaruhi oleh koefisien gesek dari bahan material pembuat rem 

dengan rumus seperti pada persamaan dibawah : 

Tabel 4. 13  Tabel koefisien gesek bahan rem 

 

Fbc = μ x Fp 

  = 0.5 x 1337,2705 

  = 668,63523 N 

μ = 0,5 (Koefisien gesek pada rem ) 

Setelah mendapat nilai dari Fbc (Gaya gesek pengereman) sebesar 668,635 N, dapat dicari nilai dari 

torsi pengereman (T). Nilai torsi pengereman sendiri dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

T  = Fbc x (R-r)  

  = 668,63523  x (0,11 – 0,0125) 

  = 65,191935 Nm 

R = 0,11     m (Jari-jari rotor/piringan cakram) 

r  = 0,0125 m (jari-jari piston caliper) 

3.4.3 Waktu Pengereman (te) 

Waktu pengereman merupakan lama yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan dari 

kecepatan tertentu sampai kendaraan berhenti. Untuk mendapatkan nilai te didapatkan dengan rumus 

sebagai berikut :  

te = 
𝑣

𝑎
 

te = 
𝑣

𝑒 𝑥 𝑔
 

te = 
20

0,8 𝑥 9,81
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te            = 2,54842 s 

e = 0,8             (Tititk Sinkron, nilai e sebesar 0.5 – 0.8) 

v = 20 m/s       (Kecepatan Kendaraan) 

g = 9.81 m/𝑠2 (Gaya gravitasi ) 

3.4.4 Jarak Pengereman (d) 

Jarak pengereman merupakan suatu keadaan suatu kendaraan melakukan pengereman guna 

memperlambat ataupun menghentikan kendaraan pada suatu jarak, jarak pada penelitian ini 

disesuaikan dengan 3 variasi kecepatan yang berbeda-beda mulai dari kecepatan 30 km/h, 50 km/h, 

serta yang terakhir 90 km/h. Nilai dari jarak pengereman didapatkan dengan rumus dibawah : 

Tabel 4. 14  Koefisien adhesi 

No Permukaan Jalan 
Koefisien adhesi 

tertinggi 

Koefisien 

adhesi roda 

lock 

1 Aspal dan beton (kering) 0,85 0,75 

2 Aspal (basah) 0,6 0,58 

3 Beton (basah) 0,8 0,7 

4 Gravel 0,6 0,55 

5 Jalan tanah (kering) 0,68 0,65 

6 Jalan tanah (basah) 0,55 0,45 

7 Snow 0,2 0,15 

8 Ice 0,1 0,07 

 

d  = 
𝑣2

2𝜇 𝑥 𝑔
 

  = 
8,332

2.0,8 𝑥 9,81
 

               = 4.42 m 

v = 30 km/h = 8.33  m/s      (Kecepatan Kendaraan) 

g = 9,81 m/𝑠2         (Gaya gravitasi ) 

μ = 0,8                (Koefisisen gesek) 

d  = 
𝑣2

2𝜇 𝑥 𝑔
 

  = 
13,882

2.0,8 𝑥 9,81
 

                        = 12.27 m 

 

         v = 50 km/h = 13.88 m/s      (Kecepatan Kendaraan) 

        g = 9,81 m/𝑠2     (Gaya gravitasi ) 

         μ = 0,8                            (Koefisisen gesek) 
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d  = 
𝑣2

2𝜇 𝑥 𝑔
 

 = 
252

2.0,8 𝑥 9,81
 

              =  39.81 m 

 

v = 90 km/h  = 25  m/s (Kecepatan Kendaraan) 

g = 9,81 m/𝑠2    (Gaya gravitasi ) 

μ = 0,8    (Koefisisen gesek) 

3.4.5 Jarak Pengereman minimum ideal 

Jarak pengereman minimum merupakan jarak terminim yang dibutuhkan dalam melakukan suatu 

pengereman pada kendaraan yang dipengaruhi beberapa faktor mulai dari Koefisien adhesi 

aspal,grafitasi,berat kendaraan dan masih banyak lagi. Jarak pengereman minimum dibedakan 

menjadi 3 variasi menurut kecepatannya, Mulai dari kecepatan 30 km/h, 50 km/h serta yang terakhir 

90 km/h. Untuk mendapatkan nilai dari jarak pengereman minimum  terlebih dahulu harus mencari 

Cae (Coeffisien Aerodinamika) yang didapat dengan rumus sebagai berikut : 

Cae = 
𝜌

2
 x Cd x Af 

     = 
1,2

2
 x 0,467 x 1,13 

       = 0.316626 

ρ     = 1.2 kg/𝑚3  (Massa jenis angin ) 

Cd  = 0.467  ( Koefisien Drag ) 

Af  = 1.13  ( Luasan frontal ) 

Setelah mendapatkan nilai dari Cae sebesar 0,316626 lalu dimasukkan kerumus pengereman 

minimum untuk mendapatkan hasilnya dengan rumus sebagai berikut : 

S = 
ɣ𝑚 𝑥 𝑊

2𝑔 𝑥 𝐶𝑎𝑒
 ln [1+ 

𝐶𝑎𝑒 𝑥 𝑉2

𝜇 𝑥 𝑊+𝐹𝑟 𝑥 𝑊𝑐𝑜𝑠 Ɵ+𝑊𝑠𝑖𝑛Ɵ
 ] 

= 
1,04 𝑥 503

2𝑔 𝑥 0,316626
 ln [1+ 

0,316626  𝑥 8,332

0,75  𝑥 503 +0,08 𝑥 503𝑐𝑜𝑠 0+503 sin 0
 ] 

S = 4.327 m 

Cae = 0.316626   (Coeffisien drag aerodinamika) 

ɣm  = 1.04   (Faktor equifalen massa) 

W   = 503 kg  (Berat kendaraan) 

μ    = 0.75   (Coeffisien adhesi aspal) 

fr   = 0.08   (Koefisien hambatan rolling) 

g    = 9.81         m/𝑠2  (grafitasi) 

v   = 30 Km/h = 8.33 m/s   (Kecepatan) 

Ɵ  = 0    (Sudut tanjakan/slope) 

 

S  = 
ɣ𝑚 𝑥 𝑊

2𝑔 𝑐 𝐶𝑎𝑒
 ln [1+ 

𝐶𝑎𝑒 𝑥 𝑉2

𝜇 𝑥 𝑊+𝐹𝑟 𝑥 𝑊𝑐𝑜𝑠 Ɵ+𝑊𝑠𝑖𝑛Ɵ
 ] 

 = 
1,04 𝑥 503

2𝑔 𝑥 0,316626
 ln [1+ 

0,316626  𝑥 13,882

0,75  𝑥 503 +0,08 𝑥 503𝑐𝑜𝑠 0+503 sin 0
 ] 

S  = 11.5 m 

 

Cae = 0.316626   (Coeffisien drag aerodinamika) 

ɣm  = 1.04   (Faktor equifalen massa) 

W   = 503 kg  (Berat kendaraan) 

μ    = 0.75   (Coeffisien adhesi aspal) 

fr   = 0.08   (Koefisien hambatan rolling) 

g    = 9.81         m/𝑠2  (grafitasi) 

v   = 50 Km/h = 13.88 m/s  (Kecepatan) 

Ɵ  = 0    (Sudut tanjakan/slope) 
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S  = 
ɣ𝑚 𝑥 𝑊

2𝑔 𝑐 𝐶𝑎𝑒
 ln [1+ 

𝐶𝑎𝑒 𝑥 𝑉2

𝜇 𝑥 𝑊+𝐹𝑟 𝑥 𝑊𝑐𝑜𝑠 Ɵ+𝑊𝑠𝑖𝑛Ɵ
 ] 

 = 
1,04 𝑥 503

2𝑔 𝑥 0,316626
 ln [1+ 

0,316626  𝑥 252

0,75  𝑥 503 +0,08 𝑥 503𝑐𝑜𝑠 0+503 sin 0
 ] 

S  = 32.65 m 

 

Cae = 0.316626   (Coeffisien drag aerodinamika) 

ɣm  = 1.04   (Faktor equifalen massa) 

W   = 503 kg  (Berat kendaraan) 

μ    = 0.75   (Coeffisien adhesi aspal) 

fr   = 0.08   (Koefisien hambatan rolling) 

g    = 9.81         m/𝑠2  (grafitasi) 

v   = 90 Km/h = 25 m/s   (Kecepatan) 

Ɵ  = 0    (Sudut tanjakan/slope) 

Dari perhitungan diatas didapatkan nilai dari jarak pengereman minimum yang dibagi menjadi tiga 

variasi kecepatan yaitu 30 km/h, 50 km/h, serta 90 km/h dan mendapatkan nilai jarak pengereman 

untuk kecepatan 30 km/h=4,327 m, 50 km/h= 11,5 m, serta 90 km/h= 32,65 m.Ketiga nilai jarak 

pengereman tersebut sudah memenuhi standar jarak pengereman sesuai gambar 2.18, dimana untuk 

kecepatan 30 km/h jarak standarnya adalah 26 m, kecepatan 50 km/h jarak standarnya 45 m, serta 

untuk kecepatan 90 km/h jarak standarnya adalah 98 m. 

4 KESIMPULAN 

1. Nilai gaya gesek pengereman yang ditimbulkan oleh rem pada mobil minimalis roda tiga 

setelah di hitung pada bab 4 didapatakan hasil dengan nilai 668,63523 N atau setara dengan 

0,66863523 kN. 

2. Jarak pengereman minimum yang menggunakan tiga variasi kecepatan yaitu kecepatan 30 

km/h, 50 km/h serta kecepatan 90 km/h didapatkan nilainya yaitu untuk kecepatan 30 km/h =4,327 

m ; 50 km/h = 11,5 m ; serta yang terakhir kecepatan 90 km/j = 32,65 m. Jarak tersebut sudah 

memenuhi standar jarak minimum pengereman .  

3. Pengereman mobil roda 3 ini menggunakan sistem hydraulic serta dengan jenis rem 

memakai piringan atau yang biasa disebut disk rotor yang sesuai dengan mobil roda 3 tersebut karena 

memiliki beberapa keunggulan diantaranya : Bobot lebih ringan, umur lebih lama,serta kinerja yang 

lebih baik disbanding dengan rem romol. 

4. Gambar dari sistem pengereman yang dirancang untuk mobil minimalis roda tiga dapat 

dilihat pada Lampiran. 
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Abstrak 

Latar belakang dan permasalahan pada penelitian ini adalah jig yang digunakan pada saat ini 

dirasa masih kurang efisien dan hasil akhir yang didapat masih kurang presisi. Pada saat ini proses 

permesinan menggunakan mesin perkakas manual masih kurang efisien dan kurang optimal pada 

saat mengerjakan produksi secara masal. Hal tersebut terjadi dikarenakan menggunakan mesin 

perkakas manual memliki kepresisian yang lebih rendah dan kecepatan pengerjaan yang tergolong 

rendah. Maka dari itu dipakailah mesin cnc untuk membantu produksi secara masal dan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih presisi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software autocad 

untuk lakukan proses perancangan. Untuk menyelesaikan masalah yang digunakan sebagai 

permasalahan dalam penelitian, peneliti melakukan proses redesign dari jig yang sudah ada saat 

ini. Dari penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dapat membuat sebuah jig yang dapat 

membantu dalam proses produksi. Selain itu, jig juga diharap memberikan hasil pengerjaan pada 

profil yang lebih presisi. 

Kata kunci : Clamping, CNC Router, Jig, Presisi, Produksi 

 

1. PENDAHULUAN 
Dalam dunia manufaktur, proses permesinan merupakan proses yang sangat penting dalam 

pembuatan dan pembentukan suatu material. Pada proses permesinan material dibentuk dengan cara 

dipotong, cara pemotongan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan mata potong (Cutting tool). 

Untuk dapat melakukan proses pemotongan tentunya dibutuhkan alat bantu yang dapat digunakan 

untuk melakukan proses pemotongan. Salah satu teknik pemotongan dalam proses permesinan 

adalah proses drilling. Drilling merupakan salah satu teknik pemotongan dalam proses permesinan 

dengan cara memotong benda kerja menjadi sebuah lubang silindris. Proses drilling adalah proses 

yang membutuhkan hasil ukuran pengerjaan yang akurat. Ragum/jig sangat berperan penting dalam 

proses permesinan baik proses milling, drilling, dll. Ragum berfungsi untuk menahan profil dari 

gaya yang ditimbulkan dari proses permesinan tersebut. Ragum/jig juga berpengaruh terhadapa hasil 

permesinan. Jig yang digunakan saat ini tidak terdapat sebuah klem dengan mesin, sehingga saat 

vacum mesin tersebut mati jig dapat bergeser dari posisi semula dan hal tersebut dapat menyebabkan 

pergeseran koordinat jig dari gambar program yang sudah dibuat sehingga programmer harus 

membuat gambar ulang sesuai dengan posisi jig yang baru. Selain hal tersebut pada jig yang 

digunakan saat ini juga tidak terdapat refernsi poin yang berguna untuk mengecek koordinat jig. 

Selain itu produk existing juga hanya dapat mengerjakan 12 buah profil dalam satu kali pengerjaan 

dengan waktu 8 menit sekali pengerjaan. Pada perkembangan zaman saat ini banyak perusahaan 

yang mulai menerapkan mesin CNC pada bagian produksinya baik perusahaan manufaktur logam, 

non logam. Seperti pada perusahaan manufaktur non logam yang mulai banyak mengembangkan 

CNC Router. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan dengan proses 

produksinya. 

 

2. METODOLOGI 

mailto:rahmatullahyovie@gmail.com
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Penelitian ini dilakukan di PT. Ddantrindo, Sidoarjo tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan 

dengan penyebaran kusioner kepada karyawan PT. Dantrindo terutama pada bagian departemen 

CNC. Daftar kebutuhan dibuat untuk memudahkan dalam pembutan konsep desain. Apabila sudah 

dibuat konsep desain maka dilakukan penyaringan konsep desain dan penilaian konsep desain untuk 

menentukan nilai konsep desain paling tinggi untuk dijadikan produk jadi.  

1. Penyusunan Daftar Kebutuhan 
Penyusunan daftar kebutuhan adalah tahapan dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari 

penyebaran angket/kuisioner kapada operator CNC  router, supervisor CNC pada PT. Dantrindo  

Penyusunan daftar kebutuhan ini dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi produk yang diharapkan 

oleh customer dan dengan dibuatnya daftar kebutuhan ini diharapkan dapat menyempurnakan 

produk yang akan dibuat nantinya. 

 

2. Pembuatan Konsep Desain 

Dari daftar kebutuhan produk, maka akan didapatkan spesifikasi produk yang diharapkan dan 

selanjutnya diterapkan pada konsep desain. Pada penelitian ini dibuatlah 5 konsep desain yang 

nantinya akan dipilih untuk diwujudkan menjadi sebuah produk. Berikut adalah 5 konsep desain 

yang sudah dibuat :  

 

a. Konsep Desain 1 

 

Keterangan gambar :  

1. Stopper depan  2. Jig Profil/Slot Profil 3. Clamp 4. Stopper antar profil 

 

Pada konsep desain 1 ini jig dapat mengerjakan 2 jenis profil dengan ukuran 18 x 12 mm dan 60 x 

20 mm secara bersamaan. Perbedaan konsep desain 1 dengan produk existing ini terletak pada 

Tabel 1.  Tabel Daftar Kebutuhan 
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clamping,konsep desain 1 ini  pada konsep desain 1 ini clamping dapat dipindah sesuai kebutuhan 

pengerjaan drilling. Ukuran dari produk ini 700mm x 600mm dan material yang digunakan pada 

konsep desain ini adalah besi. 

 

b. Konsep Desain 2 

 

Keterangan gambar : 

1. Rail 2. Clamp 3. Stopper  4. Jig 

Pada konsep desain 2 ini jig dapat mengerjakan lebih dari 1 jenis profil dengan ukuran yang lebih 

bervariasi. Ukuran dari konsep desain 2 ini yaitu 700mm x 600 mm. Pada konsep desain 2 ini jig 

juga dapat memuat lebih banyak material pada saat pengerjaan dibandingkan dengan konsep desain 

1 dan produk existing. 

 

 

c. Konsep Desain 3 

 

 

Keterangan gambar : 

1. Clamp    

2. 2. Stopper Profil   

3. 3. Stopper depan   

4. 4. Jig 

Pada konsep desain 3 ini jig dapat mengerjakan 2 jenis material yaitu profil c dan extension plat. 

Ukuran dari konsep desain 3 ini yaitu 700mm x 600 mm. Pada konsep desain 3 ini jig juga dapat 

memuat lebih banyak material pada saat pengerjaan dibandingkan dengan produk existing. 

d. Konsep Desain 4 
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Keterangan gambar : 

1. Jig  2. Clamp 3. Stopper  4. Rail  

Pada konsep desain 4 ini jig dapat mengerjakan lebih dari 2 jenis material. Pada konsep desain 4 ini 

hampir sama dengan konsep desain 2 namun berbeda dalam penempatan material yang akan 

dikerjakan, pada konsep desain 4 ini material yang akan dikerjakan disusun melintang. Kelemahan 

dari konsep desain 4 ini adalah panjang material yang akan dikerjakan maksimal 550 mm. Dimensi 

dari jig pada konsep desain 4 ini 700mm x 600mm. 

e. Konsep Desain 5  

 

 

Keterangan gambar : 

1. Stopper profil  2. Clamp  3. Jig  4. Stopper depan 

 5. Rail 

Pada konsep desain 5 ini jig dapat mengerjakan 2 jenis material yaitu profil c dan extension plat. 

Perbedaan konsep desain 5 dengan konsep desain yang sebelumnya terletak pada stopper antar 

profil, pada konsep desain 5 ini stopper berbetuk profil T sehingga pada saat mengerjakan profil c 

dapat dimasukkan pada profil T tersebut sehingga dapat memuat lebih banyak material profil c yang 

akan dikerjakan. Dimensi pada konsep desain 5 ini adalah 700mm x 600mm dan terbuat terbuat dari 

material alumunium untuk material jig dan untuk stopper terbuat dari bahan kayu yang dibentuk 

menjadi bentuk T. 

 

3. Penyaringan Konsep 

Untuk membantu memilih dari 5 konsep tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai produk yang 

akan diproduksi.  Harga, material, stopper, sistem penggunaan, dan jenis profil yang dikerjakan serta 

dimensi  masuk sebagai kriteria seleksi pemilihan konsep.  
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4. Matrik Penilaian Konsep 

Dibuatlah sebuah tabel penilaian konsep yang dapat membantu memilih dari 5 konsep yang sudah 

dibuat yang nantinya akan dijadikan 1 produk jadi. Desain, efisiensi waktu, life time, berat, sistem 

pencekaman termasuk sebagai kriteria seleksi penilaian konsep.  

 

 
5. Machining dan Assembly 

Proses machining bertujuan untuk membuat bagian-bagian jig agar sesuai dengan bentuk desain 

yang telah dibuat. Proses machining pada  pembuatan jig ini meliputi, pembuatan grove, pembuatan 

lubang untuk baut. Setelah semua komponen selesai di machining, maka komponen-komponen 

tersebut akan dilakukan proses assembly atau perangkaian. 

a. Pembuatan Grove 

Proses machining yang pertama adalah pembuatan grove pada material yang akan dibuat jig yang 

nantinya akan digunakan sebagai rail untuk jalannya clamp. Pada pengerjaan ini tool yang 

digunakan adalah end mill diamter 16 mm dan 10 mm dan menggunakan mesin cnc milling untuk 

mempercepat pengerjaan. Material dikerjakan sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya.   

b. Pembuatan Lubang Baut 

Setelah pembuatan grove maka dilanjutkan proses drilling. Proses drilling  disini berguna untuk 

membuat lubang yang nantinya digunakan sebagai tempat baut yang akan mengikat rail dengan 

material. Proses drilling dikerjakan pada tiap-tiap sisi dari jig tepatnya pada grove tempat yang akan 

digunakan sebagai rail.  

c. Pembuatan Rail 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan rail sebagai jalur untuk berpindahnya clamp. Material yang 

digunakan untuk membuat rail ini adalah material besi dengan tebal 5 mm dengan dimensi panjang 

600mm x 12 mm untuk rail bagian kiri dan kanan jig.  

d. Pembuatan Dudukan Clamp 

Langkah selanjutnya adalah pembuatan membuat dudukan clamp yang berfungsi sebagai peletakan 

clamp agar bisa digeser sesuai kebutuhan pengerjaan. Dudukan clamp dilubangi sebagai jalan 

masuknya baut untuk mengikat clamp dengan dudukan clamp dan kaki clamp. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2.  Tabel Matrik Penilaian Konsep 

Tabel 3.  Tabel Daftar Kebutuhan 
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3.1 Hasil Pengujian Jig Proses Drilling  

Tabel 1  Rata-Rata Hasil Pengujian     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Pembahasan Hasil Pengujian Jig  

Dari pengujian yang sudah dilakukan pada PERUSAHAAN PRODUSEN FURNITURE untuk 

melakukan proses drilling profil hollow stainless steel dengan dimensi 150 mm didapatkan hasil 

pengerjaan drilling lebih presisi ( ± dibandingkan dengan menggunakan produk existing ) pada 

pengujian ini jig memuat 9 profil dalam sekali pengerjaan, hal tersebut dilakukan dikarenakan 

terbatasnya jarak axis dari mesin yang digunakan. Apabila jig digunakan pada mesin cnc router 

maka profil yang dapat dimuat akan lebih banyak, hal tersebut terjadi karena desain awal jig 

disesuaikan dengan dimensi pada mesin cnc router. Pada pengujian yang sudah dilakukan, hasil 

pengerjaan terdapat variasi perbedaan jarak lubang dengan border ( bagian tepi samping/depan 

material ) depan dari hasil pengerjaan tiap-tiap profil. Hal tersebut terjadi dikarenakan hasil 

potongan dari setiap profil  profil yang dikerjakan tidak sama/terdapat selisih panjang ± 0,1 mm – 1 

mm. Dari hasil pengujian clamp dapat digunakan  pada pengerjaan profil yang memiliki ketebalan 

> 10 mm,  

 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan perancangan, pembuatan dan pengujian jig CNC router yang telah dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Didapatkan perancangan jig yang memberikan waktu pengerjaan paling cepat 

dibandingkan dengan produk existing adalah dengan cara memperkecil ukuran lebar dari stopper 

antar profil. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi dibandingkan dengan produk existing, 

pembuatan jig yang baru dilakukan perubahan pada bagian stopper depan dengan cara membuat slot 

pada letak stopper depan sehingga posisi stopper depan dapat lurustidak terjadi kemiringan, serta 

membuat referensi point sebagai acuan dalam proses seting. 

3. Material yang lebih baik digunakan untuk membuat sebuah jig adalah material logam 

ataupun non logam kecuali material kayu. Material kayu kurang tepat jika digunakan untuk membuat 

jig bagi mesin cnc dikarenakan material kayu rentan terhadap oli.  
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Abstrak 

Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju. Kita dapat mengakses segala informasi 

dengan cepat dan tepat. Salah satu teknologi yang saat ini disoroti adalah smartphones. Produksi 

smartphones sudah dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini salah satunya di PT SAT 

NUSAPERSADA yang ada di batam. Dalam proses produksinya masih banyak alat dan penunjang 

yang di impor dari luar, namun akhir akhir ini sudah ada beberapa penunjang produksi yang 

dikerjakan secara internal seperti jig, tray, modif mesin, dsb. Namun beberapa tray yang ada di 

perusahaan tersebut masih impor dari luar negeri dari negara distributor produk tersebut. Dengan 

adanya kasus peristiwa itu peneliti mengambil topik tugas akhir. Salah satu penunjang produksi 

adalah tray yang digunakan operator untuk mempermudah dan membantu pekerjaan operator agar 

lebih cepat dan mengindarkan produk dari cacat produksi. Perancangan mold ini akan dikerjakan 

dengan CAD modelling, CAM programming dan CNC machining. Material yang digunakan adalah 

plastic jenis HIPS dan proses pembentukanya melalui vacuum thermoplastic forming. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak kampus Politeknik Perkapalan 

Surabaya, pengembangan dan juga inovasi dalam teknologi CAD/CAM yang berguna bagi individu, 

pihak perusahaan yang bersangkutan, dan di dunia industri yang saat ini semakin maju dan 

berkembang begitu pesat.  

Kata kunci : Vacuum Forming, Thermoplastic, CAD/CAM, Molding, Manufacture 

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Informasi yang dahulu sangat sulit didapatkan saat ini 

sangat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Salah satu teknologi yang saat ini sedang popular 

adalah smartphone. Dalam perkembanganya di negara kita sudah mulai mengikuti dan 

mengembangkan teknologi ini. Dengan adanya smartphone segala sesuatu dapat diakses dengan 

mudah seperti internet, e-mail, berita, games, dsb. Dahulu Negara kita masih melakukan import 

untuk barang barang elektronik termasuk smartphone. Namun beberapa tahun terahir ini Indonesia 

sudah mulai memproduksi smartphone sendiri. Salah satunya adalah PT. SAT NUSAPERSADA 

yang bergerak dalam industri elektronik termasuk produksi smartphone ASUS, HiSense, Infinix, 

dsb. 

Proses produksi perusahaan smartphone yang ada di Indonesia melakukan proses assembly dari awal 

sampai dengan packaging dan siap di distribusikan ke dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. 

Dalam prosesnya masih banyak alat, mesin penunjang, jig, dan part yang masih impor dari luar 

negeri, namun seiring berjalanya waktu dan juga kebutuhan perusahaan yang terus meningkat dari 

pihak intern juga mulai menginovasi dan mengembangkan alat penunjang produksi demi kelancaran 

proses produksi. Dahulu jig yang ada masih impor dari luar negeri, terutama produk ASUS yang 

mendatangkan dari Taiwan dan China. Kini sudah mulai beberapa jig khusunya untuk tipe Zenfone 

sudah dibuat sendiri di dalam negeri karena proses dan juga kebutuhan modifikasi yang lebih mudah.   

mailto:edsentory@gmail.com
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Dalam proses produksi selain jig untuk mempermudah operator dalam melakukan pekerjaanya 

masih ada banyak alat dan penunjang lain yang dibutuhkan. Salah satu yang paling banyak 

digunakan dalam proses produksi elektronik seperti PCB, smartphone, dan komponen elektronik 

lainya adalah tray. Tray ini dibuat dari material plastic berbagai jenis tergantung kebutuhanya. 

Dalam proses pembuatan tray dibuat dengan molding vacuum. Dengan proses pembuatan mold 

dengan mesin CNC yang digambar melalui software CAM. Kemudian setelah mold jadi barulah 

deietak dengan proses thermoplastic dan vacuum forming melalui mesin vacuum yang ada.   

 Dalam Studi kasus di PT SAT NUSAPERSADA tray yang ada di departemen smartphone 

ASUS masih impor dari luar negeri. Saat ini perusahaan ini ada dalam tahap pengembangan yang 

sangat besar. Customer pemilik tender ASUS dari Taiwan sudah mulai mempercayakan proses 

produksi dan penunjangnya pada pihak perusahaan, terbukti dengan pembuatan jig dan modifikasi 

yang dipercayakan penuh pada pihak internal pada departemen molding dan fabrikasi. Tender besar 

seperti EPSON, SONY sudah mempercayakan pembuatan tray secara internal dan proyek sudah 

berjalan tahun ini. Dengan adanya pembuatan tray secara internal dapat mengembangkan dan 

memajukan perusahaan lebih lagi tanpa harus impor dari luar negeri. Oleh karena itu penulis 

mengangkat tema ini sebagai tugas akhir. 

 

2. METODOLOGI 

Dalam proses pengerjaanya penelitian akan dilaksanakan berdasarkan diagram alir pada Gambar 1 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

2.1 Studi Lapangan dan Studi Literatur 

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data untuk menunjang proses penelitian dan 

perancangan yaitu tentang segala informasi tentang vacuum mold. Dalam penelitian ini peneliti 

berfokus pada studi kasus di PT SAT NUSAPERSADA dan proyek yang sudah berjalan selama 

peneliti melakukan on the job training pada perusahaan tersebut. 

2.2 Perancangan CAD 

Pada tahap ini dilakukan perancangan vacuum mold menggunakan software CAD/CAM. 

Penggambaran dan perancangan dari tahap awal (wireframe) sampai dengan 3D Modelling 

dikerjakan menggunakan software berbasis CAD/CAM. Adapun software yang bisa digunakan 
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adalah MasterCAM, Dellcam, SurfCAM, dsb. Untuk drafting dibuat menggunakan software 

AutoCAD. Dalam tahapan ini penulis melakukan perancangan berdasarkan teori yang ada dan juga 

pengalaman proyek di lapangan saat on the job training pada pembuatan vacuum mold tray. Berikut 

adalah produk yang akan dibuat traynya yaitu ASUS Zenfone 3 varian  Laser dengan kode produk 

ZC551KL 

2.3 Pemrograman CAM dan Simulasi CAM 

Pada tahapan ini dilakukan setelah perancangan dan penggambaran menggunakan software CAD 

telah selesai. Yang dilakukan dalam tahapan ini adalah pembuatan toolpath 3D dan toolpath 2D 

sesuai dengan kebutuhan mold yang telah dirancang. Parameter yang ada (feed rate, spindle speed, 

depth of cut, step over, dsb.) dimasukan sesuai dengan material dan tool yang digunakan. Setelah 

pemrograman CAM selesai dilakukan simulasi pada software yang ada disana kita bisa melihat 

simulasi hasil gambar kita yang telah diproses. Jika di proses simulasi ini berhasil dan tidak ada 

kesalahan proses bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Namun jika ada kesalahan (tool collision, 

program salah tool dan parameter,  posisi home yang kurang tepat) dan hasil yang kurang maksimal 

(benda kurang rata dan smooth) bisa ditinjau ulang di  langkah perancangan CAD dan pemrograman 

CAM. 

2.4 Pengujian Vacuum 

Langkah terakhir dalam proses manufaktur tray ini adalah pemrosesan plastic di mesin vaccum. 

Proses yang dilakukan adalah mold yang ada dimasukan dalam mesin vacuum.  Material plastic yang 

digunakan adalah HIPS (High Impact Polystyrene). Setelah plastic di proses dalam mesin vacuum 

forming jadilah produk tray yang di harapkan. Jika masih ada scratch atau tekukan pada produk bisa 

dilakukan polishing ulang pada mold yang ada karena jika ada scratch atau tekukan biasanya proses 

finishing akhir kurang maksimal. Jika hasil produk sudah sempurna proses manufaktur tray ini sudah 

selesai dan dapat dilanjutkan ke pembahasan dan pemberian kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perancangan CAD 

Langkah pengerjaan yang pertama dilakukan berdasarkan metode penelitian adalah proses 

perancangan. Dalam proses perancangan yang dilakukan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu 

pembahasan dasar perancangan, toleransi dan ukuran dalam perancangan mold, dan pemilihan 

material untuk mold. Berikut adalah perancangan vacuum mold : 

 
Gambar 2 3D Modelling Mold dan Tray 

 

Pada Ukuran Base dibuat dengan desain 151mm x 78mm dengan perhitungan maksimal 

penyusutan (Shrinkage Material) 0,8%  

Ukuran Hasil Produk   = Ukuran Mold - Shrinkage Material – Tebal Plastik 

Panjang   = 151 mm – (0,8% x 151mm) – 0,4 mm 

     = 151 mm – 1,208mm – 0,4mm 

   = 149,392 mm ~ 149.3 mm 

 

3.2 Pemrograman CAM 

Sebelum masuk ke proses machining dilakukan, terlebih dahulu dibuat pemrograman CAM 

(Computer Aided Manufacturing) beserta simulasinya menggunakan software MasterCAM 2017. 

Parameter yang digunakan berdasarkan Katalog dan Rumus yang ada di tinjauan pustaka. 
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Gambar 3. Pemrograman CAM dengan MasterCAM 2017 

 

 

3.3 Simulasi CAM dan Running CNC 

Setelah dilakukan pemrograman CAM / pembuatan toolpath langkah selanjutnya adalah simulasi 

pemrograman CAM. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui hasil program kita, dan juga simulasi 

pengerjaan saat di mesin nanti. Pada simulasi yang dilakukan di MasterCAM ada dua fitur yang 

digunakan, yaitu Backplot, dan verify. Pada simulasi di program yang telah dibuat berhasil dengan 

baik karena tidak ada tool collision dan juga parameter yang salah, karena jika ada program yang 

salah peringatan dari software akan muncul berupa tool yang berwarna merah dan juga history tool 

yang bisa kita lihat di log. Waktu yang dibutuhkan dalam simulasi adalah 16h 34m 44s. Setelah 

dilakukan simulasi dilakukan transfer G-Code dan akan dilakukan running pada mesin CNC. 

4.7 Finishing dan Trial Mold pada Mesin Vacum Forming 

 Langkah  yang dilakukan pada proses finishing adalah polishing dan pembuatan lubang vacuum 

pada mold, langkah selanjutnya adalah proses pengujian trial mold untuk mengetahui apakah mold 

berhasil diuji dan menghasilkan produk yang baik atau tidak, dan juga untuk mengetahui faktor yang 

membuat mold reject dan diberi analisa dan solusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mold dan Salah Satu Hasil Trial 

 

Tabel 1 Tabel Perbandingan Parameter 

 

        Trial 

 

 

Pembeda 

Trial 1  

HIPS 

Trial 2 

PVC 

Clear 

Trial 3 

PVC 

Clear 

PT. SN 

HIPS 

PT. SN 

Plastic 

Clear 

(PET/PVC) 

Pressure ±0,8 Bar ±0.8 Bar ±0.9 Bar 6-7 Bar 6-7 Bar 

Heat 

Temperature 
180ᵒ C 200ᵒ C 200 ᵒ C 100ᵒ C 80ᵒ C 
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Cycle time - - - 10s 10s-12s 

Jenis Mesin Manual Manual Manual Otomatis Otomatis 

 

Dari tabel diatas bisa dilihat perbandingan antar parameter antar pengujian baik yang dilakukan di 

mesin vacuum forming manual dan mesin vacuum forming otomatis yang ada di PT SN. Dari ketiga 

hasil tersebut faktor yang membuat produk tercetak kurang sempurna adalah proses pemanasan yang 

terlalu tinggi sehingga membuat produk timbul gelembung, dan juga tekanan yang berbeda  dengan 

tekanan kecil akan menghasilkan produk yang cukup minim dan belum mampu mengatasi lekukan 

pada radius. Namun sebagian besar hasil sudah cukup baik untuk proses pencetakan produk tray 

karena beberapa bagian sudah memenuhi kriteria (profil stacking, pocket, dsb) dan sudah cukup baik 

digunakan untuk ASUS Zenfone 3 ZC551KL. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Vacuum Mold untuk tray ASUS Zenfone 3 dapat dirancang dengan software Solidworks 

dengan karakteristik single vacuum mold dengan material alumunium dengan tahapan perancangan 

main pocket, tapper, radius profile, dan stacking profile, serta perancangan vacuum hole dirancang 

sesuai kebutuhan pada tiap-tiap sudut pada bagian mold dan profil berbentuk radius. 

2. Proses manufaktur  pada Vacuum Mold untuk tray ASUS Zenfone 3 dapat dilakukan dengan 

pemrograman CAM menggunakan software MasterCAM versi 2017 menggunakan parameter sesuai 

katalog atau standar tool dimulai dari program facing, roughing, finishing, pemotongan, dan diakhiri 

dengan simulasi CAM serta dilakukan proses machining dengan mesin CNC Milling 3 Axis dengan 

tipe mesin YCM dengan control FANUC dan difinishing secara manual dengan polishing dan 

drilling vacuum hole. 
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Abstrak 

Sebagai industri yang memproduksi alat musik tiup seperti saxophone, flute, clarinet, recorder, dan 

pianica.. Dalam proses pembuatannya banyak proses yang dilalui seperti pengkilapan material 

logam, penghalusan permukaan material, soldering, dan lain sebagainya. Dalam proses tersebut 

tentu akan menghasilkan debu kotor dan tidak sehat. Dan bilamana kondisi partikulat debu melebihi 

nilai ambang batas akan menyebabkan gangguan kesehatan, ketidaknyamanan dalam bekerja, dan 

mengurangi aktivitas kerja.  Proses perancangan sistem dust collector ini dimulai dari observasi 

lapangan, permodelan dust collector existing debgan software Ansys, perhitungan dust collector 

baru, perancangan dibantu oleh software CAD (Computer Aided Design) untuk pembuatan gambar 

serta analisis daya hisap menggunakan software ansys. Lalu membandingkan dust collector lama 

dan dust collector baru.Hasil penelitian menghasilkan bahwa dust collector baru lebih memiliki 

keunggulan debit hisap dibandingkan dengan dust collector lama dengan penggantian diameter 

pipa dan desain konstruksi pipa. Jumlah debit yang dapat dihisap pada dust collector lama hanya 

mencapai 1,16965 m3/s sedangan dust collector baru sebesar 4,43996 m3/s. 

Kata kunci : CAD, dust collector, ansys 

 

1. PENDAHULUAN 

Dust collector merupakan sistem ventilasi yang banyak digunakan oleh industri. Dust collector 

adalah salah satu mesin yang dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh industri. Mesin 

ini menghisap debu di dalam ruangan yang dihasilkan oleh proses-proses-proses yang terdapat di 

industri. Contohnya saat menyolder, melakukan poles benda dengan pasir, dan menggerinda 

material. Debu kotor yang dihisap oleh dust collector akan disaring dan dipisahkan antara debu dan 

udara. Sehingga hanya udara bersih yang dikeluarkan oleh dust collector.  

 

Gambar 1. Dust Collector 

Menurut America Conference of Governmental Industrial Hygienists tahun 1998 bahwa kecepatan 

hisap yang dibutuhkan dalam proses pemolesan membutuhkan kecepatan hisap minimal 2,5 m/s. 

Terjadinya masalah tersebut maka dibutuhkan perancangan ulang pada sistem dust collector. 

Perancangan dust collector system untuk proses buffing ini diharapkan dapat menghasilkan daya 

hisap yang sesuai yang tercantum dalam America Conference of Governmental Industrial Hygienists 

yang nantinya akan berpengaruh kepada kesesuaian NAB yang ditetapkan oleh 
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PERMENAKERTRANS No. PER.13/MEN/X/2011. Tipe filter yang digunakan pada sistem dust 

collector di perusahaan adalah fabric filter. Umumnya fabric filter dikenal dengan nama baghouses. 

Menggunakan saringan untuk memisahkan debu dari gas. Sistem ini adalah sistem yang efektif, 

karena dapat menyaring lebih dari 99% debu halus. Gas kotor masuk kedalam dan melewati fabric 

bags yang berguna sebagai penyaring. Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat pada Dust 

Collector System: 

1. Hood 

Sebagai penangkap kontaminan. Bentuk dari hood, kecepatan, serta arah di mana kontaminan 

dilepaskan perlu dipertimbangkan dalam perancangan. 

2. Ducts 

Sebagai lajur untuk membawa kontaminan yang sudah ditangkap oleh hood menuju ke tempat 

penampungan debu. 

3. Air Cleaner 

Sebagai penyaring polutan yang terkontaminasi dengan udara yang dihisap sebelum dilepaskan 

keluar ruangan. 

4. Blower 

Sebagai alat bantu hisap kontaminan yang bertenaga listrik yang udaranya dihasilkan melalui 

kipas. Menggunakan tenaga angin yang kecepatannya dapat diatur sesuai kebutuhan. 

 

2. METODOLOGI 

Untuk mengetahui langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut;  

 

Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 

2.1  Existing dust collector system 
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Melakukan permodelan dust collector existing dengan software Ansys. Yang dilakukan dengan 

menyamakan seluruh data yang sesuai dengan dust collector di perusahaan. Lalu dilakukan 

perhitungan manual pada existing dust collector yang keluarannya adalah debit total yang 

dihasilkan. Dilakukan validasi nilai existing dust collector yaitu nilai yang didapat dari software dan 

nilai aktual yang didapat dari hand calculation. Agar dapat dibandingkan enaran dari debit hisap 

yang dihasilkan tiap hood. 

 

2.2  New dust collector system  

Perancangan Dust Collector System dimulai dari merancang hood, duct, bag filter hingga dapat 

diketahui daya blower yang dibutuhkan. Pada penelitian ini merancang 2 tipe jalur pipa yang 

keduanya memiliki desain yang disesuaikan dengan kontur ruangan. Lalu keduanya dimodelkan 

oleh software ansys yang outputnya dapat diketahui nilai dari debit yang dihasilkan tiap-tiap hood. 

Untuk melakukan validasi maka dibandingkan antara nilai software dan nilai yang dirancang. 

2.3  Perbandingan antara Existing dust collector system dengan New dust collector system 

Perbandingan performa dapat dilakukan karena kedua dust collector memiliki kesamaan tipe air 

cleaner, jumlah hood yang disesuaikan, serta kesamaan daya blower. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Validasi nilai existing dust collector 

Hasil dari nilai software dan nilai aktual dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini; 

Tabel 1. Validasi Nilai  

Parameter Nilai Aktual Nilai Software 

Debit Total 3,25 (m3/s) 2,94 m3/s. 

Sumber : Perhitungan dan Pengamatan, 2017 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka presentase selisih sebesar 9,53%. 

3.2. Perancangan new dust collector system 

Dengan melakukan perancangan dimulai dari perancangan hood, duct, bag filter, dan daya blower 

yang digunakan. Maka perancangan dust collector dapat dilihat pada Gambar 3 berikut; 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampak atas (a), tampak depan(b), dan tampak samping (c) 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Melakukan dua perancangan jalur pipa yang disesuaikan dengan kontur ruangan. Jalur pipa dapat 

dilihat pada Gambar 4 berikut;  

 

    
Gambar 4. Jalur Pipa Tipe 1 (a) dan Jalur Pipa Tipe 2 (b) 

 Perbedaan pada kedua tipe tersebut terdapat pada sudut dan panjang pipa nya/ 

3.3. Validasi nilai new dust collector system 

Hasil dari nilai software dan nilai aktual dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini; 

Tabel 2. Validasi Nilai  

Parameter Hand Calculation Type 1 Type 2 

Debit Total 4,43996 (m3/s) 4,167094 m3/s. 4,653724 m3/s 

Sumber : Perhitungan dan Pengamatan, 2017 

Dapat dilihat bahwa tipe 2 memiliki nilai debit total lebih tinggi dari tipe 1. Maka jalur pipa yang 

digunakan adalah tipe 2. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka presentase selisih sebesar 4,5%. 

3.4. Perbandingan performa dust collector 

Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan, antara lain diameter pipa dan jalur pipa. Berikut 

adalah perbandingan performa existing dust collector dengan new dust collector dapat dilihat pada 

Tabel 3 berikut ini; 

Tabel 3. Perbandingan Performa 

Parameter Existing Dust Collector New Dust Collector 

Debit Total 3,25 (m3/s) 4,43 (m3/s) 

Sumber : Perhitungan dan Pengamatan, 2017 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Permodelan existing dust colletor pada software ansys didapatkan hasil total debit yang 

mampu dihisap sebesar 2,94 m3/s. 

2. Hasil validasi daya hisap existing dust colletor menunjukkan presentase selisih sebesar 

9,53%. 

(a) 

 

(b) 

 

(b) 

 



 

120 
 

 

 

3. Perancangan dust collector yang lebih baik adalah dust collector tipe 2. 

4. Permodelan new dust collector type 2 pada software ansys didapatkan hasil total debit yang 

mampu dihisap sebesar 4,65 m3/s. 

5. Hasil validasi daya hisap new dust collector menunjukkan presentase selisih sebesar 4,5%. 

6. New dust collector memiliki performa yang lebih baik dibandingkan existing dust collector. 
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Abstrak 

Mobil minimalis roda tiga merupakan inovasi baru yang dibuat untuk memaksimalkan penggunaan 

kendaraan. Dalam perancangan mobil minimalis roda tiga tersendiri akan menggabungkan tilting 

trike system dimana pada saat belok bodi mobil akan ikut miring kearah belokan. Salah satu 

komponen utama mobil yang sangat penting adalah chassis. Chassis merupakan salah satu bagian 

penting pada mobil yang harus mempunyai kontruksi kuat untuk menahan beban kendaraan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain chassis mobil minimalis roda tiga yang 

diharapkan dapat menjadi kendaraan modern.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan dengan menggunakan software catia 

sebagai perangkat lunak untuk membuat desain chassis. Penggunaan software Catia juga bertujuan 

untuk melakukan analisa numerik untuk mengetahui kekuatan chassis tersebut dengan melihat hasil 

von mises stress pada hasil analisa software. Pada analisa numerik chassis menggunakan tiga kali 

pengujian dengan variasi beban yang berbeda yaitu, beban merata pada surface, beban terpusat 

pada titik berat, dan beban saat terjadi tubrukan.  

Hasil dari pengujian untuk beban merata pada surface diketahui hasil sebesar 32 N/mm2, untuk 

pengujian beban terpusat pada chassis diketahui hasil sebesar 61 N/mm2, dan untuk pengujian 

beban tubrukan diketahui hasil sebesar 12,1 N/mm2. Pada perancangan chassis menggunakan 

material pipa ASTM A53 dengan yield strenght sebesar 301 N/mm2. Pada validasi kekuatan chassis 

menggunakan safety factor sebesar 4. Jadi validasi menggunakan tegangan ijin sebesar 75,25 

N/mm2. Dari validasi antara analisa yang dilakukan chassis dinyatakan aman karena tegangan 

yang terjadi pada chassis tidak melebihi tegangan yang diijinkan. 

Kata kunci: chassis, desain, kekuatan, tegangan, perancangan  

 

1. PENDAHULUAN  
Pada era globalisasi kebutuhan untuk alat transportasi semakin banyak, baik kendaraan roda dua 

maupun kendaraan roda empat. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat 

para produsen kendaraan terutama dalam jenis mobil untuk berlomba lomba membuat produk baru 

yang canggih, safety, ergonomis, dan tentunya murah. Secara garis besar mobil yang bereda saat ini 

dibagi menjadi dua yakni mobil roda empat dan roda tiga, mobil beroda empat sendiri masih dibagi 

lagi menjadi beberapa tingkatan lagi seperti Multi Purpose Vehicle (MPV), Sport Utility Vehicle 

(SUV). Mobil roda tiga sendiri mulai dilirik oleh para konsumen, namun sampai sekarang masih 

belum ada penjualan resmi untuk mobil roda tiga. Melihat dari kondisi tersebut, muncul inovasi baru 

dengan pembuatan mobil minimalis roda tiga dengan kapasitas penumpang 2 sampai 3 penumpang. 

Mobil minimalis roda tiga merupakan mobil sebagaimana pada umumnya tetapi memiliki ukuran 

dan kapasitas yang kecil. Maka mobil minimalis ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat 

untuk memaksimalkan fungsi dari mobil yang mereka kendarai. Mobil minimalis roda tiga tersendiri 

akan menggabungkan tilting trike system dimana pada saat belok bodi mobil akan ikut miring kearah 

belokan. Dengan kondisi tersebut mobil akan terasa aman dan nyaman saat dikendarai baik dijalan 
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lurus ataupun berbelok. Sedangkan pada penggunaan mobil ini tentunya membutuhkan sebuah 

rangka chassis yang berfungsi sebagai penompang semua beban yang ada pada kendaraan, untuk 

sebuah kontruksi  rangka chassis itu sendiri harus memiliki kekuatan, ringan dan mempunyai nilai 

kelenturan. 

Chassis merupakan salah satu bagian penting pada mobil yang harus mempunyai kontruksi kuat 

untuk menahan beban kendaraan. Semua beban dalam kendaraan baik itu penumpang, mesin, sistem 

kemudi, dan segala peralatan kenyamanan semuanya diletakan di atas Chassis. Biasanya chassis 

dibuat dari kerangka besi/ baja yang berfungsi memegang body dan mesin engine dari sebuah 

kendaraan. Syarat utama yang harus terpenuhi adalah material tersebut harus memiliki kekuatan 

untuk menopang beban dari kendaraan. Chassis juga berfungsi untuk menjaga agar mobil tetap rigid, 

kaku dan tidak mengalami bending atau deformasi waktu digunakan. 

Dalam perencanaan pembuatan desain chassis sendiri banyak aspek yang harus diperhatikan, seperti 

pemilihan jenis chassis, pemilihan profil, pemilihan material, safety factor, serta proses pengerjaan 

dan perakitan. Karena chassis merupakan bagian paling kritis pada mobil dibandingkan dengan 

komponen mobil yang lain. Jadi, pada penelitian ini akan dilakukan perancangan chassis mobil 

minimalis roda tiga yang sesuai dengan kriteria penggunaan chassis pada umumnya yang memiliki 

kekuatan, ringan dan mempunyai nilai kelenturan, yang nantinya akan dibuat sebuah prototype. 

 

2. METODOLOGI  

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Penelitian 

(reseach) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah. Penelitian ini 

dilaksanakan di laboratorium CAD CAM & CNC serta bengkel perkakas Politeknik Perkapalan 

Negeri Surabaya 

1. Study Literatur 

Metode untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang bisa didapat dari berbagai macam 

referensi baik berupa buku, majalah, artikel, jurnal dan melalui internet.  

2. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 

Setelah mendapatkan data dan informasi maka dilakukan identifikasi tentang topik yang berkaitan, 

akirnya dapat dibuat rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang ada pada identifikasi 

masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Tahapan berikutnya adalah mencari jalan keluar untuk 

masalah yang terjadi sebagai keluaran apa yang akan dikerjakan. 

3. Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah agar 

dapat mempermudah dalam proses pengerjaan penelitian ini. 

4. Perencanaan dan Analisa Desain 

Dari data awal yang telah diambil, kemudian dilakukan pembuatan model kerangka chassis dengan 

bantuan software Catia. Selanjutnya akan dilakukan analisa kerangka chassis dengan menggunakan 

software berbasis metode elemen hingga (Catia) untuk menghitung tegangan dan penentuan letak 

tegangan kritisnya. 

5. Pengujian 

Dari data yang didapat saat melakukan pengujian numerik dengan software, data yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan kekuatan material yang dipakai. Yield strenght dari material akan dibagi 

dengan safety factor sehingga menghasilkan tegangan izin. 

6. Hasil dan Analisa 

Luaran yang dihasilkan dari analisa pengujian dengan software berupa data distribusi tegangan, hasil 

tegangan, displacement, dan safety factor disetiap node yang dianalisa. Hasil dari data tersebut 
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kemudian diolah dan di bandingkan dengan spesifikasi material yang digunakan untuk mengetahui 

kekuatan dan keamanan chassis tersebut. 

7. Kesimpulan 

Pada tahap ini diambil kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang telah dilakukan terhadap 

kekuatan kerangka chasis 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

PERENCANAAN MOBIL 

Mobil minimalis roda tiga adalah mobil sebagaimana pada umumnya namun memiliki desain yang 

lebih kecil. Mobil ini didesain sebagai mobil city car sebagai kendaraan sehari hari dan sangat cocok 

untuk di perkotaan. Selain bentuknya yang keci, mobil ini juga tidak memiliki kapasitas yang banyak 

seperti mobil pada umumnya, hanya memiliki kapasitas maksimal 3 orang saja. Mobil ini juga 

dirancang dengan konfigurasi reversetrike (dua roda di depan dan satu roda di belakang) yang 

menggabungkan tiltingtrike system dimana mobil bisa bergerak mengikuti arah belokannya. Untuk 

spesifikasi mobil minimalis roda tiga dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1. Spesifikasi mobil minimalis roda tiga  

Dimensi 

Panjang x Lebar x Tinggi 3.000 x 1.400 x 1.500 mm 

Jarak Sumbu Roda 1.935 mm 

Jarak Terendah Ke Tanah 228 mm 

Berat 504 kg 

Kapasitas Penumpang 3 Orang 

Rangka 

Rangka Primeter Composite 

Tipe Suspensi Depan Tilting Trike System 

Tipe Suspensi Belakang Double shockbreker  

Ukuran Ban Depan 80/90 – 17 M/C 40P 

Rem Depan Cakram Hidrolik dengan double piston 

Rem Belakang Cakram Hidrolik dengan double piston 

Mesin 

Mesin 4-Langkah, SOHC dengan Pendingin Cairan – eSP 

Kelas 150 

Volume langkah 150 cc 

Diameter x Langkah 57,3 x 57,9 mm 

Perbandingan kompresi 10,6 : 1 
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Daya maksimum 9,3 kW / 8.500 rpm 

Torsi maksimum 12,8 N.m / 5.000 rpm 

Kapasitas minyak pelumas 0,8 Liter pada penggantian periodik 

Tipe kopling Otomatis, sentrifugal, tipe kering 

Tipe transmisi Otomatis, V-Matic 

Pola pengoperan gigi Otomatia 

Tipe starter Elektrik 

 

PERENCANAAN CHASSIS 

Dari perencanaan psesifikasi mobil minimalis roda tiga selanjutnya dilakukan pembuatan desain 

chassis. Untuk chassis sendiri terbagi menjadi 2 komponen utama yaitu lengan ayun untuk roda 

depan dan chassis utama untuk penopang bodi dan mesin. Jenis chassis yang digunakan adalah 

primeter composit dimana chassis dan body dapat dilepas. Bahan yang digunakan untuk membuat 

chassis adala material pipe tube dengan spesifikasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

 

Tabel 2. Spesifikasi material 

Young Modulus 2,1e+011 N/m2 

Density 5260 Kg/m3 

Yield Stength 3,01e+008 N/m2 

 

Dari penelitian saudara Bahtiar Dafik Prayogi mahasiswa Prodi Teknik Desain Dan Manufaktur 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tentang perancangan lengan ayun roda depan mobil 

minimalis roda tiga. Pada perancangan lengan ayun tersebut menggunakan tilting trike system. 

Tilting trike system adalah kendaraan roda tiga yang tubuh dan atau rodanya miring ke arah belokan. 

Kendaraan yang memiliki tilting trike system termasuk kendaraan yang bisa melesat dengan aman 

dan nyaman meski memiliki jalur yang sempit. Dari penelitian tersebut didapat data dimensi lengan 

ayun roda depan dan posisi pengait terhada chassis. Berikut adalah gambar lengan ayun dan hasil 

dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan software Catia. 

 

Gambar 1. Lengan ayun roda depan 

 

Tabel 3.  Hasil pengujian lengan ayun 
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No Sub Pengujian Material σ izin (N/mm2) Stress (N/mm2) 

1 Top Part ASTM A53 75,25 1,81 

2 Bottom Part ASTM A53 75,25 20,5 

 

Sebelum membuat desain chassis, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah harus mengetahui 

panjang dan lebar kendaraan. Apabila sudah diketahui berapa panjang dan lebar kendaraan maka 

selanjutnya menentukan berapa panjang jarak antara sumbu yang nantinya akan menentukan juga 

peletakan dudukan mesin dan lengan ayun yang digunakan. Setelah semua dimensi mulai dari body, 

peletakan lengan ayun, peletakan mesin, dan jarak antar sumbu diketahui selanjutnya dilakukan 

pemodelan dengan tahap pertama adalah membuat gambaran rencana posisi antar roda, peletakan 

mesin, dan lengan ayun terhadap body luar kendaraan. 

Setelah mengetahui dimensi dan peletakan komponen kendaraan, selanjutnya dilakukan 

penggambaran 3D modeling. Dalam pembuatan 3d Modeling akan menggunakan software Catia. 

Berikut adalah gambar proses pembuatan 3D Modeling chassis.  

 
Gambar 2. Desain Perencanaan Chassis 

Keterangan gambar : 

A, B : Titik tumpu beban kendaraan 

Dengan melihat peletakan pembebanan pada gambar 4.3, maka chassis yang dibuat akan memiliki 

beban kritis atau beban paling berat pada bagian belakang. Dalam perencanaan chassis akan 

diperkuat dibagian belakang seberti yang dimiliki oleh motor matic. 

 
Gambar 3. Desain 3D Modeling Chassis 

 

Dari desain 3D modelling chassis utama didapat detail dimensi chassis tiap bagian, dan juga 

diketahui kebutuhan material yang dibutuhkan. 
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Gambar 4. Detail Chassis 

 

Pada tahap assembly chassis, lengan ayun, dan engine di rencanakan dudukan sesuai dengan data 

yang diperoleh sebelumnya.Untuk posisi pengait shock breaker berada di tangah dengan 

kedudukan 60 mm di atas bottom part pada lengan ayun. Berikutnya, setelah dudukan lengan ayun 

didapat maka dilakukan proses assembly dari ketiga komponen utama.  

 

Gambar 5.  Assembly Chassis, Lengan Ayun, dan Mesin 

 

PERHITUNGAN BEBAN CHASSIS 

Dalam perhitungan beban pada masing masing tumpuan chassi, harus mengetahui berapa beban 

maksimal yang akan di tumpu. Beban tersebut berasal dari beban penumpang, beban mesin, beban 

chassis, dan juga beban dari body kendaraan. 

 

Gambar 6. Mobil dengan muatan full 

 

Pada perhitungan beban tumpuan yang akan diterima oleh tiga tumpuan roda mobil, dimana dua 

roda di depan dan satu roda di belakang, untuk memudahkan dalam perhitungan distribusi beban 

tumpu maka titik tumpu dibagi menjadi dua yaitu titik tumpu depan dan titik tumpu belakang. 

Karena bagian depan mempunyai dua roda maka beban yang di terima roda depan akan dibagi lagi 

menjadi dua. Untuk mensederhanaknnya bisa dilihat pada gambar 7 berikut. 
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Gambar 7. Gambar pembebanan pada roda 

 

Keterangan Gambar 

A,B : Titik tumpu beban kendaraan (roda) 

Keterangan beban 

Rangka  : 50 Kg (software) 

Body  : 100 Kg (software) 

Orang  : 80 Kg 

Barang  : 20 Kg 

Bahan bakar : 5 kg 

Mesin  : 40 Kg 

Dari pembagian diatas, maka beban dibagi menjadi 4 titik dengan keterangan beban titik a (wa), 

beban titik b (wb), beban titik c (wc), dan beban titik d (wd) 

Keterangan : 

Wa : Barang (20 Kg) 

Wb : 1 penumpang (80 Kg) 

Wc : 2 penumpang (160 Kg) + Mesin (40 Kg) = 200 Kg 

Wd : bahan bakar (5 Kg) 

Distribusi beban tumpuan  

a. Beban yang diterima oleh titik B 

∑MA = 0 

{Nd.(Lad)} – {Wb.(Lab)} – {Wad.(1/2 Lad)} – {Wd.(Lad)} - {Wc.(Lac)} - {Wa.(Laa)  = 0 

{Nd.1935} – {80.890} – {150.967,5} – {5.1935} -{200.1510} - {20.0} = 0 

Nd . 1935 – 71200 – 145125 – 9675 – 302000 - 0 = 0 

Nd . 1935 – 528000 = 0 

Nd . 1935 = 528000 

Nd = 
528000

1935
 

Nd = 272,87 Kg 

Nd = 2676,84 N 

Jadi beban yang diterima oleh titik B (roda B) adalah 272,84 Kg atau 2676,84 N 

 

b. Beban yang diterima oleh titik A 

∑MC = 0 
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{Wd.(Ldd)} + {Wb.(Lbd)} + {Wad.(1/2 Lad)} + {Wa.(Lad)} +{Wc.(Lcd)}- {Na.(Lad)} = 0 

{5.(0)}+{80.(1045)}+{150.(967,5)}+{20.(1935)}+{200.(425)}-{Na.(1935)} = 0 

0 + 83600 + 145125 + 38700 + 85000 - Na . 1822,28 = 0 

352425 – Na . 1935 = 0 

Na = 
352425

1935
 

Na = 182,13 Kg 

Na = 1786,71 N 

Jadi beban yang diterima oleh titik A (roda A) adalah 182,13 Kg atau 1786,71 N. Karena titik A 

memiliki dua roda jadi beban tersebut dibagi menjadi dua  

Titik A = 
182,13

2
= 91,07 𝐾𝑔 = 893,4 N 

M(wb) = A . l1 

 = 173,84 . 890 

 = 154717,6 

M(wc) = A . (l1 + l2 ) – wb . l2 

 = 173,84 . (890 + 620) – 80 . 620 

 = 262498,4 – 49600 

 = 212889,4 

 

Beban terpusat 

 

Gambar 8. Diagram pembebanan 

Keterangan : 

P1 = 20 kg 

P2 = 80 kg 

P3 = 200 kg 

P4 = 5 kg 

R = P1 + P2 + P3 + P4 
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 = 20 + 80 + 200 + 5 

 = 305 Kg 

R.x = P1.(0) + P2.(L1) + P3.(L1+L2) + P4.(L1+L2+L3) 

X = 
𝑃2.(𝐿1)+𝑃3.(𝐿1+𝐿2)+𝑃4(𝐿1+𝐿2+𝐿3)

𝑅
 

 = 
80.(890)+200.(1510)+5.(1935)

305
 

 = 
71200+302000+9375

305
 

 = 
382575

305
 

 = 1254,34 mm 

Beban terberat berada 1254,34 mm dibelakang roda depan 

 

PROSES ANALISA 

Analisa Chassis Menggunakan Software 

Pada analisa pengujian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan software Catia. Proses 

analisa software akan melakukan dua kali analisa dengan variasi pembebanan yang berbeda untuk 

mengetahui kekuatan chassis terhadap beban yang berkerja. Dua variasi pembebanan tersebut 

meliputi pembebanan terhadap surface, dan pembebanan pada titik beban terpusat. Beban yang akan 

berkerja pada chassis adalah menggunakan beban maksimal yaitu 500 Kg atau 4900N. 

 

Pembebanan Merata 

Berikut adalah hasil dari pembebanan merata pada surface chassis : 

 

  

Gambar 9. Kondisi pembebanan merata dan hasil analisa pada chassis 

 

Hasil dari analisa pembebanan merata yang terjadi pada chassis adalah diketahui tegangan maksimal 

yang terjadi akibat beban yang berkerja pada chassis adalah 3,28e+007 N/m2. 

 

Pembebanan Terpusat 

Berikut adalah hasil dari pembebanan terpusat pada titik berat chassis : 
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Gambar 10. Kondisi pembebanan terpusat dan hasil analisa pada chassis 

 

Hasil dari analisa pembebanan terpusat yang terjadi pada chassis adalah diketahui tegangan 

maksimal yang terjadi akibat beban yang berkerja pada chassis adalah 6,12e+007 N/m2. 

 

Beban Tubrukan 

Berikut adalah hasil dari tubrukan dengan beban merata pada surface chassis : 

  

Gambar 11. Kondisi pembebanan tubrukan dan hasil analisa pada chassis 

 

Hasil dari analisa pembebanan benturan atau tubrukan yang terjadi pada chassis adalah diketahui 

tegangan maksimal yang terjadi akibat beban yang berkerja pada chassis adalah 1,21e+007 N/m2. 

 

Tegangan izin 

τ izin = 
𝜏

𝑠𝑓
 

keterangan : 

τ = tegangan 

sf = safety faktor yang digunakan (4) 

menggunakan material ASTM A53 yang memiliki τ maksimal sebesar 301000000 N/m2 

jadi, τizin = 
𝜏

𝑠𝑓
 

  τizin = 
301000000 𝑁/𝑚2

4
 

  τizin = 7525000 N/m2 atau 75,25 N/mm2 

Kesimpulan analisa 

1. Beban merata 

Perbandingan hasi pengujian software dengan hasil perhitungan kekuatan material 

τ izin > τ max 

75,25 N/mm2 > 32,8 N/mm2.  accept 
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2. Beban terpusat 

Perbandingan hasi pengujian software dengan hasil perhitungan kekuatan material 

τ izin > τ max 

75,25 N/mm2 > 61,2 N/mm2  accept 

3. Beban Tubrukan 

Perbandingan hasi pengujian software dengan hasil perhitungan kekuatan material 

τ izin > τ max 

75,25 N/mm2 > 12,1 N/mm2  accept 

Pada analisa chassis dinyatakan kuat terhadap gaya yang terjadi karena tegangan yang terjadi lebih 

kecil dari pada tegangan izin yang dimiliki material dengan menggunakan safety factor sebesar 4. 

 

PROSES PEMBUATAN CHASSIS 

1. Kebutuhan material yang digunakan 
Pembuatan chassis mobil minimalis roda tiga menggunakan material pipa Ø38,1 mm dengan tabal 

1,7 mm. Setelah melakukan proses desain dan mendapatkan ukuran setiap komponen yang nantinya 

akan di buat sebuah chassis. Data yang di dapat dari detail drawing kemudian di optimasikan 

kedalam ukuran pipa setiap satu batangnya, sehingga dalam perencanaan tidak akan mengalami 

kekurangan yang nantinya akan merugikan saat melakukan proses pembuatan chassis. 

 
Gambar 12. Penamaan part chassis 

Dari penomoran masing masing bagian chassis, lalu dilakukan pengukuran untuk masing masing 

part yang kemudian dibuat sebagai data untuk kebutuhan material 

 

Tabel 4.6. Kebutuhan Material 

No Profil Panjang Item Total Satuan 

1 Pipa 1455 2 2910 Mm 

2 Pipa 1730 2 3460 Mm 

3 Pipa 220 7 1540 Mm 

4 Pipa 1268 2 2536 Mm 

5 Pipa 951 1 951 mm 

6 Pipa 350 1 350 mm 

7 Pipa 500 2 1000 mm 

8 Pipa 1171 2 2342 mm 

9 Pipa 242 2 484 mm 

10 Hollow 450 4 1800 mm 
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11 Hollow 140 2 280 mm 

12 Hollow 260 1 260 mm 

 

 

Dari hasil pengukuran setiap part pada chassis, maka bisa diketahui pembagian pemotongan pada 

pipa agar tidak terjadi kelebihan atau bahkan kekurangan material saat dilakukan pengerjaan 

pembuatan chassis. Berikut adalah pembagian pemotongan berdasarkan penomoran tiap bagian 

yang dapat dilihat pada gambar 4.21 yang berdasarkan tabel 4.10. 

 
Gambar 13. Pembagian pemotongan pada pipa dan hollow 

 

2. Proses Pengelasan 

Pada saat melakukan pengelasan harus memperhatikan letak daerah sambungan agar tidak 

menimbulkan salah pengelasan. Karena dalam proses pengelasan jika terjadi kesalahan maka harus 

di ulang dari awal dan ada kemungkinan material tidak bisa digunakan kembali. Chassis adalah 

rangka utama dalam kendaraan jadi tugas chassis sangan berat, oleh sebab itu pengelasan juda 

menjadi salah satu faktor kekuatan yang dimiliki oleh chassis. 

Pada tahap pengelasan ini dilakukan dua kali pengelasan pada setiap sambungan. Pengelasan 

pertama hanya memberi las titik pada beberapa bagian di setiap sambungan. Untuk tahap 

pengelasan kedua dilakukan pengisian pengelasan full di setiap sambungan. Ini merupakan 

tahapan yang sangat penting karena mempengaruhi kekuatan chassis itu sendiri. 

 

3. Proses Assembly  

Komponen utama chassis mobil minimalis roda tiga ini dibagi menjadi dua, yaitu chaccis utama dan 

chassis bagian depan untuk lengan ayun. Setelah proses pengelasan pada setiap bagian selesai 

dikerjahan dan telah dilakukan finishing, selanjutnya dilakukan penggabungan kedua komponen 

utama sehinggah menjadi sebuah chassis utuh. Pada penggabungan chassis utama dan lengan ayun 

diperlukan poros sebagai pengikat kedua komponen tersebut supaya dalam pengikatannya lengan 

ayun masih bisa bergerak. 

 

4. KESIMPULAN  
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan mobil minimalis roda tiga penggunaan dua roda berada didepan bermaksud 

untuk membuat mobil bisa bergerak bebas saat melaju dijalan lurus atau berbelok karena mobil 

menggunakan tilting trike system pada lengan bagian roda depan. Pada tahap perancangan desain 

chassis mobil minimalis roda tiga didapatkan desain chassis yang nantinya dikombinasikan dengan 

lengan ayun pada bagian roda depan. Dari desain chassis yang telah di buat diketahui juga kebutuhan 

material untuk membuat chassis. Untuk desain chassis secara detail dapat dilihat pada lampiran 

gambar 12 berikut 
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Gambar 14. Detail chassis mobil minimalis roda tiga 

 

2. Dari desain chassis yang telah dibuat dengan menggunakan pipa ASTM A 53 dilakukan 

pengujian kekuatan dengan menggunakan software Catia. Pada proses pengujian software dilakukan 

tiga tahap pengujian yaitu beban merata, beban terpusat, dan beban tubrukan. Dari analisa software 

bisa dipastikan bahwa chassis dinyatakan aman, karena tegangan maksimal yang dihasilkan pada 

analisa software tidak melebihi tegangan ijin dari material. Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel 5.1 berikut : 

 

Tabel 4. Hasil analisa software 

No. Material 
Jenis 

Pembebanan 
Displacement Tegangan Izin 

Tegangan 

yang terjadi 

pada chassis 

1 ASTM A 53 Merata 0,123 mm 75,25 N/mm2 32,8 N/mm2 

2 ASTM A 53 Terpusat 0,227 mm 75,25 N/mm2 61,2 N/mm2 

3 ASTM A 53 Tumbukan 0,054 mm 75,25 N/mm2 12,5 N/mm2 
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Abstrak 

PT.F1 PERKASA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan perbaikan 

kapal, yang dilakukan berdasarkan pesanan dari beberapa customer. Salah satu fasilitas utama 

yang dibutuhkan saat ini adalah adanya sarana yang mengangkat dan memindahkan kapal, baik 

dari darat ke air maupun sebaliknya. 

Perencanaan boatlift dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi Pembuatan boatlift sendiri 

nantinya melalui tahapan yang meliputi desain konstruksi, dengan  menghitung kekuatan girder, 

dimana dengan menggunakan perbandingan antara kalkulasi manual dengan analisa software, 

kemudian anilasa leg, endcarriage, girder melintang dan yang terakhir dengan analisa 3D 

konstruksi. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan prototype. 

Untuk mendapatkan desain konstruksi dilakukan pengujian analisa kekuatan dengan menggunakan 

software, jika menggunakan material ASTM A36 tegangan maksimalnya adalah 89,857 N/mm2 

dengan kekuatan material 250 N/mm2 maka dari hasil tersebut dapat diterima, jika menggunakan 

material ST52 tegangan maksimalnya adalah 139,413 N/mm2 dengan kekuatan material 355 N/mm2 

maka hasil tersebut aman dapat diterimana, jika mengunakan bahan material campuran dengan 

mengganti endcarriage berbahan ASTM A36 maka hasil yang terjadi tegangan maksimumnya 

adalah 9,939 N/mm2 dengan kekuatan material 355 N/mm2 . setelah mengetahui beberapa material 

aman maka untuk menentukan bahan adalah menggunakan bahan material campuran dikarenakan 

berat sangat memperngaruhi pemilihan bahan untuk part part mekanisme dan endcarriage tidak 

membutuhkan material yang kuat tetapi hanya membutuhkan berat digunakan untuk penyeimbang. 

Kata kunci : Boatlift crane,desain konstruksi, pemilihan bahan 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang memerlukan alat sederhana untuk memindahkan 

benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Mulai dari barang yang amat ringan sehingga hanya 

membutuhkan kekuatan manusia, hingga barang yang berdimensi dan bermassa yang besarnya 

diluar kemampuan manusia. Hal ini biasanya terjadi di area pertambangan, perindustrian, maupun 

pelabuhan. Pada hal ini diperlukan alat bantu yang memiliki kemampuan memindahkan objek 

dengan tepat dan tidak menimbulkan kerusakan pada objek. Selain itu juga hanya dengan 

memerlukan sedikit tenaga manusia.  

Dalam hal ini, penulis akan fokus terhadap gantry crane yang bertipe boatlift yang digunakan untuk 

docking maupun launching. Salah satu faktor utama pada crane terdapat pada kekuatan crane 

terhadap beban maksimum. Ketidak akuratan pada perancangan dapat menyebabkan kegagalan pada 

saat pemakaian crane yang  menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan 

perancangan dan analisa yang akurat yang bertujuan untuk memperoleh crane yang kuat dan aman 

digunakan. boatlift crane yang dirancang memiliki kapasitas 15 tonnes.  

Penulis melakukan penelitian pada sebuah perusahaan yang berada di Banyuwangi bernama PT. F1 

Perkasa. Perusahaan ini didirikan pada Januari 2001 oleh alumni Institut Teknologi Sepuluh 

November Surabaya yang berpengalaman pada pembangunan kapal kayu maupun kapal fiberglass. 

PT. F1 Perkasa telah membangun ratusan kapal pesanan tidak hanya dari instansi pemerintah namun 

juga dari instansi swasta. Oleh karena itu diperlukan boatlift yang akurat untuk membantu pada saat 

mailto:luthfiaindahh@gmail.com
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launching dan docking yang telah jadi. Boatlift digunakan untuk mengangkat kapal dari daratan ke 

laut (crane lift launching).  

 

2. METODOLOGI 

Dalam penelitian tugas akhir memerlukan suatu urutan proses pengerjaan. Oleh karena itu peneliti 

merencanakan  langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut : 

1.1 Tahap Pendahuluan  

Cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan 

topik yang diangkat. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada tahapan ini dilakukan dengan merumuskan maslaah yang akan dihadapi dan tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian, antara lain untuk merancang konstruksi boatlift yang aman, dan 

menentukan material yang efisien bagi perusahaan. 

1.3 Perancangan Konstruksi Crane 

Pada tahapan perencanaan konstruksi desain dilakukan beberapa tahapan yaitu yang pertama 

menentukan pemilihan profil, seetelah menentukan profil tahapan selanjutnya adalah perancangan 

girder, dimana tegangan aktual girder tidak boleh lebih dari tegangan yang diziinkan, apabila 

tegangan aktual lebih besar dibanding dengan tegangan yang diizinkan maka dilakukan perancangan 

ulang, dan apabila tidak terjadi permasalahan maka dapat melakukan tahapan selanjutnya yaitu 

perancangan leg, dimana leg dinyatakan aman jika beban kritis lebih besar dari beban aktual, setalah 

melalukan analisa pada leg tahapan selanjutnya adalah analisa girder melintang dan endcarriage  

dengan menggunakan software solidwork, dan yang terakhir adalah simulasi pembebanan pada 3D 

konstruksi boatlift dengan menggunakan software solidwork. 

1.4 Detail Drawing dan Pembuatan Prototype 

Pada tahapan ini dilakukan dengan menggunakan software solidwork yang berfungsi sebagai untuk 

mempermudah proses pengerjaan prototype boatlift. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

PT.F1 Perkasa memproduksi kapal kayu dan kapal fiber yang berkapasitas berat kosongnya 

diantara 5 tonnes hingga 14 tonnes. Spesifikasi ukuran kapal sebagai berikut : 

 Kapasitas Kapal  : 12 GT 

 Panjang Kapal (LOA) : 12 Meter 

 Lebar kapal  : 2,5-4 Meter 

 Tinggi Kapal  : 3-4 Meter 

Dari mengetahui ukuran kapal, maka dapat ditentukan spesifikasi boatlift yang akan dirancang. 

Spesifikasi dari boatlift yang akan dirancang sebagai berikut : 

 Kapasitas Angkat  : 15 tonnes 

 Panjang   : 8,5 Meter 

 Lebar   : 6 Meter 

 Tinggi   : 8,5 Meter 

 Lifting maksimum : 2 Meter 

3.1 Hasil Perbandingan girder 

  Pada tahapan ini penulis akan membandingankan antara kalkulasi manual 

girder dengan simulasi menggunakan software solidwork, dan membandingkan kekuatan 

material ASTM A36 dengan ST52. Dapat dilihat hasil sebagai berikut : 

3.1.1 Perhitungan Kalkulasi material ASTM A36 
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Mmax     =  
𝑃1 𝑥 𝑎 𝑥 (𝑎+𝑏)2+ 𝑃2 𝑥 (𝑎+𝑏) 𝑥 𝑎²

𝐿²
  

Mmax    =  
73575 𝑥 2,48 𝑥 (2,48+3,04)2+ 73575 𝑥 (2,48+3,04) 𝑥 2,48²

8²
 

 Mmax    = 126457,03 N.m 

 σaktual    = 
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠
 

                = 
126457,03

0,000178
 

    = 70935029 N/m2 

    = 70,9 N/mm2   

   σizin      =  
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

Safety Factor
 

    =  
355

4
 

    = 83,33 N/mm2 

 Gider bisa diterima apabila σaktual < σizin 

           70,9 N/mm2       < 83,33  83,33 N/mm2 (diterima) 

3.1.2 Perhitungan Kalkulasi material ST52 

 

 Mmax =  
𝑃1 𝑥 𝑎 𝑥 (𝑎+𝑏)2+ 𝑃2 𝑥 (𝑎+𝑏) 𝑥 𝑎²

𝐿²
  

Mmax =  
73575 𝑥 2,48 𝑥 (2,48+3,04)2+ 73575 𝑥 (2,48+3,04) 𝑥 2,48²

8²
 

 Mmax = 125901,53 N.m 

 σaktual = 
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠
 

            = 
126457,03

0,0001
 

   = 113721166 N/m2 

   = 113,7 N/mm2 

 σizin   =  
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

Safety Factor
 

    =  
355

4
 

    = 118,33 N/mm2 

 Gider bisa diterima apabila σaktual < σizin 

           113,7 N/mm2       < 118,33 N/mm2 (diterima) 

 Maka dapat diketahui perbandingan seperti tabel dibawah sebagai berikut : 

No Material Ukuran σ n/mm2 δsoftware δIzin 

Kalkulasi Simulasi σIzin 

1 ASTM 

A36 

450x500x6 70,9 78,168 83,33 3,5 mm 8mm 

2 ST52 350x400x6 113,7 117,328 118,33 3,783 mm 8 mm 
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kalkulasi manual dengan simulasi software solidwork sama 

sama mampu menahan beban, dimana jika menggunakan kalkulasi manual menggunakan 

material ASTM A36diketahui tegangan aktual terbesar adalah 70,9 σ n/mm2 dimana tegangan 

yang diizinkan adalah 83,33 σ n/mm2 , jika menggunakan simulasi software tegangan aktual 

terbesar yang terjadi adalah sebesar 78,168 σ n/mm2 dengan defleksi pada software3,5 mm 

dimana batas defleksi yang di izinkan adalah 8 mm , maka girder dengan ukuran 450x450x6 

dengan material ASTM A36 dianggap aman. Sedangkan jika menggunakan ST52 kalkulasi 

manual tegangan aktual yang terbesar adalah sebesar 113,7 σ n/mm2 dengan tegangan izin 

118,33 σ n/mm2, jika menggunakan simulasi software tegangan aktual dapat diketahui sebesar 

117,328 σ n/mm2, dengan defleksi pada software 3,783 dengan batas defleksi sebesar 8 mm.  

Maka girder dengan ukuran 350x400x6 dengan ST52 dianggap aman. Kedua material diatas dapa 

diketahui menggunakan safety factor 4. 

3.2 Hasil Analisa girder melintang 

Pada tahapan ini tidak menggunakan  kalkulasi  manual tetapi hanya menggunakan simulasi 

software solidwork. Hasil yang diperoleh dari simulasi software solidwork, jika menggunakan 

material ASTM A36 diketahui tegangan aktual terbesar adalah sebesar 21,475 σ n/mm2 dengan 

kekuatan material sebesar 250 σ n/mm2, dengan defleksi sebesar 2,18 dengan batasan sebesar 6 

mm. Jika menggunakan material ST52 tegangan aktual yang terbesar adalah 44,854 σ n/mm2, 

dengan kekuatan material sebesar 350 σ n/mm2, dengan defleksi sebesar 3,914 mm  dengan 

batasan 6 mm.  Maka kedua material diatas dapat dinyatakan aman.  

3.3 Hasil Analisa 3D Konstruksi 

   

  Pada tahapan ini tidak menggunakan kalkulasi manual tetapi hanya 

menggunakan simulasi software solidwork. Hasil yang diperoleh dari simulasi software 

solidwork dapat dilihat pada tabel dibawah: 

 

NO Material Massa σ  

σaktual Yield Strength 

1 ASTM A36 4000 Kg 89.857  N/mm2 250 N/mm2 

2 ST52 3500 Kg 139,413 N/mm2 355 N/mm2 

3 Campuran 3700 Kg 279,948 N/mm2 355 N/mm2 

  Pada tabel diatas dapat diketahui jika : 

1. Dengan material ASTM A36 crane memiliki massa sebesar 5647,63 Kg, dengan 

tegangan aktual terbesar adalah 89.857  N/mm2 dengan kekuatan material sebesar 250 N/mm2. 

Maka crane dengan material ASTM A36 dinyatakan aman. 

2. Dengan material ST52 crane memiliki massa sebesar 4549,61 Kg, dengan tegangan 

aktual terbesar adalah 139,413 N/mm2 dengan material sebesar 355 N/mm2. Maka crane dengan 

material ST52 dinyatakan aman. 

3. Pada crane ke-3 crane menggunakan bahan campuran (gabungan antara ASTM A36 

dengan ST52), dimana hanya bagian Endcarriage menggunakan material ASTM A36 dengan 

sisanya menggunakan material ST52. Alasannya adalah dikarenakan bagian endcarriage tidak 

membutuhkan kekuatan material yang kuat namun hanya membutuhkan berat, yang berguna 

untuk penyeimbang saja. Maka dapat diketahui jika menggunakan material campuran massa 

crane adalah sebesar 4697,11 Kg, dimana dengan tegangan aktual yang terbesar adalah 279,948 

N/mm2 dengan kekuatan material adalah sebesar 355 N/mm2. Maka untuk crane ke-3 dapat 

dinyatakan aman. 

 

3.4 Pemilihan Material 

Dari analisa dapat disimpulkan bahwa perbandingan  harga material  jika menggunakan 

material ASTM A36, ST52, dan menggabungkan antara kedua material dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Crane dengan material ASTM A36 

Part Bahan Massa Panjang Kekuatan 

Luluh 

Harga / 

tonneses 

Harga 

total 

Girder ASTM A36 1300 Kg 22 m 250 N/mm2 @600 us$ 780Us 

$ 

Leg ASTM A36 1600 Kg 24 m 250 N/mm2 @600 us$ 960 Us 

$ 

Endcarriage ASTM A36 1100 Kg 16 m 250 N/mm2 @600 us$ 660 Us 

$ 

Total - 4000 Kg 62 m - - 2400 

Us $ 

Pada tabel 4.1 crane ke-1 dengan material ASTM A36 memiliki massa total sebesar 4000 Kg dengan 

membutuhkan plat sepanjang 62 meter, maka dapat diketahui harga jika menggunakan material 

ASTM A36 sebesar 2400 US$. 

 Tabel 4.3 Crane dengan material ST52 

Part Material Massa Panjang Kekuatan 

Luluh 

Harga / 

tonnes 

Harga 

total 

Girder ST52 1300 Kg 22 m 355N/mm2 @800 us $ 1040 

Us $ 

Leg ST52 1300 Kg 24 m 355N/mm2 @800 us $ 1040 

Us $ 

Endcarriage ST52 900 Kg 16 m 355N/mm2 @800 us $ 720 Us 

$ 

Total - 3500 Kg 62 m - - 2300 

Us $ 

Pada tabel 4.3 crane ke-2 dengan material ST52 memiliki massa total sebesar 3500 Kg dengan 

membutuhkan plat sepanjang 62 meter, maka dapat diketahui harga jika menggunakan material 

ST52 sebesar 2300 US$. 

Tabel 4.4 Crane dengan material campuran 

Part Material Massa Panjang Kekuatan 

Luluh 

Harga / 

tonnes 

Harga 

total 

Girder ST52 1300 Kg 22 m 355 N/mm2 @800 us $ 1040 

Us $ 

Leg ST52 1300 Kg 24 m 355 N/mm2 @800 us $ 1040 

Us $ 

Endcarriage ASTM A36 1100 Kg 16 m 250 N/mm2 @600 us $ 660 Us 

$ 

Total - 3700 Kg 62 m - - 2740 

Us $ 

Pada tabel 4.4 crane ke-3 dengan material campuran antara material ASTM A36 dan ST52 memiliki 

massa total sebesar 3700 Kg, dengan membutuhkan plat sepanjang 62 Meter, maka dapat diketahui 

harga jika menggunakan material campuran sebesar 2740 US$. 

Dari perbandingan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Jika perusahaan hanya melihat dari aspek biaya tanpa memperhatikan berat dan kekuatan 

material maka crane ke-1 yang sangat efisien  bagi perusahaan. 

2. Jika perusahaan hanya melihat dari aspek berat dan kekuatan material dengan mengabaikan 

dana maka crane ke-2 yang sangat efisien bagi Perusahaan. 
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3. Jika perusahaan melihat dari aspek semuanya yaitu, berat, harga, dan kekuatan material 

maka crane ke-3 yang sangat efisien bagi perusahaan. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari desain boatlift yang sudah dirancang dengan menggunakan percobaan beberapa 

material, dilakukan pengujian kekuatan benda dengan menggunakan software solidwork. Dari 

analisa software, berikut tabel hasil pengujian analisa : 

 

NO Material Massa σ  

σaktual Yield Strength 

1 ASTM A36 4000 Kg 89.857  N/mm2 250 N/mm2 

2 ST52 3500 Kg 139,413 N/mm2 355 N/mm2 

3 Campuran 3700 Kg 279,948 N/mm2 355 N/mm2 

Pada tabel diatas bahwa ketiga material diatas memenuhi syarat, dimana tegangan aktual tidak 

melebihi dari kekuatan material (Yield strength), dan dari tabel diatas dapat diketahui berat 

konstruksi masing-masing. 

2. Setelah mengetahui  material yang ditentukan sudah masuk dalam kategori aman, maka 

langkah selanjutnya menentukan material yang efisien. Pada tabel dibawah dapat dilihat harga 

material sudah dipilih sebagai berikut : 

 

Part Material Massa Panjang Kekuatan 

Luluh 

Harga / 

tonnes 

Harga 

total 

Girder ST52 1300 Kg 22 m 355 N/mm2 @800 us $ 1040 

Us $ 

Leg ST52 1300 Kg 24 m 355 N/mm2 @800 us $ 1040 

Us $ 

Endcarriage ASTM A36 1100 Kg 16 m 250 N/mm2 @600 us $ 660 Us 

$ 

Total - 3700 Kg 62 m - - 2740 

Us $ 

Setelah membandingkan dengan membandingkan material yang berbeda seperti diatas maka 

material pada tabel diatas adalah yang sangat efisien bagi perushaan, dikarenakan 

 massa crane tidak berlalu berat, dimana  jika crane terlalu berat nantinnya akan 

berpengaruh pada pemilihan material part part yang lain, dan akan mmbutuhkan tenaga yang 

besar untuk menjalakannya, pada material diatas sangat efisien dikarenakan untuk bagian 

endcarriage tidak harus  membutuhkan material yang kuat namun hanya membutuhkan berat, 

yang digunakan untuk penyeimbang. 
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Abstrak 

Pemasangan mesin kereta api merupakan kegiatan penting dalam industri perkereta api-an. Di PT. 

INKA proses pemasangan mesin kereta api masih menggunakan cara dan peralatan manual. Selain 

membutuhkan banyak personil dan alat angkat, dalam pemasangan mesin kereta api juga 

dibutuhkan kepresisian agar posisi mesin kereta api tepat dengan gerbong kereta api, yang 

seringkali membutuhkan banyak waktu dalam setiap prosesnya. Hal tersebut akan berpengaruh 

pada biaya dan waktu operasional perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perancangan dan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan menganalisis alat angkat 

yang khusus digunakan dalam penanganan pemasangan dan pelepasan mesin kereta api dari dalam 

gerbong kereta api. Dengan spesifikasi berat pengangkatan beban 5 ton dan mampu bergerak 

secara tiga aksis sehingga dapat memposisikan mesin sesuai dengan letak yang telah direncanakan. 

Analisis akan dilakukan dengan Metode Elemen Hingga yang dibantu dengan software berbasis 

FEM sesuai dengan pembebanan yang ditentukan. Untuk kemudian akan dilakukan Validasi dengan 

membandingkan hasil tegangan model dengan kalkulasi manual. Dari penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan perancangan alat tepat dan sesuai perhitungan serta sesuai dengan analisa 

metode elemen hingga  yang  memberikan solusi dan inovasi baru bagi perusahaan untuk 

mengefisiensikan waktu dan biaya dalam proses kerja di perusahaan. Sehingga mampu menekan 

biaya produksi dan mempertinggi proses produksi perusahaan. 

Kata kunci : Hydraulic lift, Scissor Lift, Metode Elemen Hingga, Kereta Api. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Pada era moden ini, banyak aktifitas sehari-hari manusia dibantu dengan menggunakan 

teknologi. Tujuan diptakan teknologi adalah untuk menghasilkan profit atau keuntungan, baik dari 

segi finansial ataupun dalam segi waktu serta untuk mempermudah kerja dan aktifitas manusia. 

Salah satu jenis teknologi tersebut adalah dalam bidang alat bantu angkat (lifting). Terutama dalam 

mengangkat ataupun dalam pemindahan barang, seringkali memerlukan alat bantu untuk menunjang 

berjalannya aktifitas suatu perusahaan, seperti scissor lift table. Scissor lift pada umumnya 

dipergunakan hanya untuk pengangkatan material beban dan posisinya statis, namun ada pula jenis 

lain yang yang dapat melakukan pengangkatan sekaligus pemindahan barang secara bersamaan atau 

dinamis, namun masih memiliki kekurangan yaitu pergerakan yang hanya terbatas pada 2 sumbu 

axis yaitu sumbu x dan z atau sumbu y dan z. Kendala lain yang terdapat pada Scissor lift adalah 

kapasitas yang rendah apabila scissor tersebut digunakan untuk aktifitas pengangkatan dinamis. 

 Di Indonesia yaitu perusahaan perkereta api-an, proses pemasangan mesin kereta api masih 

menggunakan cara manual yaitu menggunakan alat angkut dan didorong menggunakan alat lifting 

manual, untuk proses selanjutnya gerbong kereta yang telah dinaikkan akan diturunkan kembali 

untuk dipasangkan dengan mesin kereta api yang sebelumnya telah ditempatkan di posisi yang telah 

ditentukan. Dimana setiap kali pengangkatan satu buah gerbong kereta api membutuhkan 2 hingga 

4 car lifting dan juga 6 hingga 8 orang operator, dikarenakan berat gerbong kereta api yang mencapai 

8 hingga 10 ton. Selain membutuhkan banyak personil dan alat angkat, dalam pengangkatan gerbong 

kereta api juga dibutuhkan ketelitian dan kepresisian dalam menurunkan gerbong kereta api agar 

tepat dengan posisi mesin kereta api. Sehingga dapat dipastikan akan menyita banyak waktu hanya 

untuk pemasangan mesin kereta api pada gerbongnya. Tentu hal tersebut akan berpengaruh pada 

biaya dan waktu operasional perusahaan, yang mana semakin lama pemasangan tentu semakin 

banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan spesifikasi motor 5 HP 
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hingga 7 HP pada setiap unit car litfter tentu bukan merupakan hal yang kecil dalam pembiayaan 

dan perawatan. Selain itu pergerakan car lifter yang terbatas yaitu hanya dapat melakukan 

pergerakan 2 sumbu ketika melakukan pengangkatan maka dibutuhkan ketepatan ketika mellakukan 

pemasangan mesin kereta, untuk meminimalkan proses lifting yang berulang-ulang.  

 

Maka didapatkan ide untuk merancang dan menganalisis struktur Scissor Lift table yang dapat 

bergerak secara tiga axis (x, y, dan z) sekaligus melakukan pengangkatan benda dengan 

mempertimbangkan kekuatan struktur yang akan dibuktikan dengan analisis melalui Metode 

Elemen Hingga yang dibandingkan dengan perhitungan manual dan efektifitasnya dalam melakukan 

pengangkatan sekaligus pemasangan mesin kereta di dalam gerbong kereta. Yaitu dengan penelitian 

berjudul “PERANCANGAN MOTORIZE MOVABLE SCISSOR TABLE LIFTER KAPASITAS 5 

TON UNTUK PENGANGKATAN DAN PEMASANGAN MESIN KERETA API”. Sehingga 

diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan desain scissor table lifter yang layak dan sesuai 

dengan analisis melalui Metode Elemen Hingga serta dapat memberikan solusi dan inovasi baru 

bagi perusahaan untuk mengefisiensikan waktu dan biaya  dalam proses kerja di perusahaan. 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka, didapatkan rumusan masalah 

bagaimanakah perancangan alat angkat yang tepat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan 

pemasangan mesin kereta api yang memiliki kemampuan dalam pengangkatan beban 5 ton, dan 

telah sesuai dengan perhitungan manual dan metode elemen hingga?. Dalam penelitian, peneliti ini 

bertujuan untuk merancang dan membuat mekanisme motorize movable scissor table lifter kapasitas 

5 ton yang dapat bergerak dalam 3 sumbu axis yang didesain khusus untuk efisiensi pemasangan 

mesin kereta api dan telah dianalisis dengan metode elemen hingga. Sehingga dapat memberikan 

manfaat dalam menghasilkan desain alat yang tepat dan sesuai dengan analisis metode elemen 

hingga dengan beban lifting sebesar 5 ton serta mempermudah pekerjaan operator pemasang mesin 

kereta dalam melakukan pengangkatan dan pemasangan mesin di dalam gerbong kereta. Adapun 

peneliti mengambil batasan masalah untuk peenelitian yaitu, kapasitas pengangkatan motorize 

movable scissor table lifter adalah 5 ton, tinggi maksimum pengangkatan motorize movable scissor 

table lifter adalah 1000 mm, ketinggian minimum pengangkatan motorize movable scissor table 

lifter adalah 500 mm, menggunakan 2 buah Hydraulic sebagai Lifter/pengangkatnya searah sumbu 

z dan y, sedangkan untuk pergerakan sumbu x menggunakan motor AC, ukuran meja/table untuk 

pengangkatan  adalah 2500mm untuk ukuran panjang, sedangkan ukuran lebar meja adalah 

1700mm, dan pengelasan pada struktur diabaikan. 

 

2. METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan dalam perancangan motorize movable scissor table lifter kapasitas 5 

ton untuk pengangkatan dan pemasangan mesin kereta api meliputi : Identifikasi dan penyusunan 

daftar kebutuhan, pembuatan konsep desain, perhitungan kekuatan dan spesifikasi, perhitungan 

flans, perhitungan batang penumpu, perhitungan poros utama dan roda, dan analisis dengan 

menggunakan software solidwork 2017. 

Identifikasi dan Penyusunan Daftar Kebutuhan 

Penyusunan daftar kebutuhan merupakan data primer yang diperlukan untuk perancangan konsep 

desain produk yang akan dibuat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan, diperoleh 

dimensi dan ukuran utama produk yang akan didesain sebagai berikut: 

Type   : Hydraulic Scissor Type 

SWL    : 5 Ton 

Panjang   : 2500 mm 

Lebar   : 1700 mm 

Tinggi Minimal  : 500 mm 

Lifting Stroke  : 1000 mm 

Source power  : AC Motor Source 

Konsep Desain 

Desain konsep dari perancangan motorize movable scissor table lifter kapasitas 5 ton untuk 

pengangkatan dan pemasangan mesin kereta api ini adalah merupakan garis besar konsep yang akan 

dibuat, untuk mempermudah dalam perhitungan teknik seperti penetuan dimensi minimum dari 

komponen, peletakan komponen yang mempengaruhi kesetimbangan dan merupakan bentuk awal 

dari motorize movable scissor table lifter itu sendiri. Untuk lebih jelasnya penjabaran desain konsep 

telah ditampilkan pada tabel dibawah ini: 
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No. Fitur Penjabaran 

1 Panjang: 2500mm 

Dimensi panjang motorize movable scissor table lifter 

berdasarkan kebutuhan panjang mesin kereta dengan 

panjang mencapai 2000mm. Sehingga diambil dimensi 

panjang 2500mm dengan pertimbangan keamanan 

mesin kereta api, agar sebagian besar badan mesin 

kereta api berada di dalam area kerja motorize movable 

scissor table lifter. 

2 Lebar: 1700mm 

Dimensi panjang motorize movable scissor table lifter 

berdasarkan kebutuhan panjang mesin kereta dengan 

panjang mencapai 1000mm. Sehingga diambil dimensi 

panjang 1700mm dengan pertimbangan keamanan 

mesin kereta api, agar sebagian besar badan mesin 

kereta api berada di dalam area kerja motorize movable 

scissor table lifter. 

3 

Jangkauan Tinggi 

maksimal (Lifting 

Stroke) : 1000mm 

Jangkauan tinggi maksimal diperoleh untuk memenuhi 

kebutuhan mekanik  untuk memposisikan mesin kereta 

api yang akan dipasang, yaitu ketika melakukan proses 

pengerjaan menyangkut bagian bawah gerbong 

4 
Penggerak Lifting: 

Dongkrak Hidrolik 

Sistem Hydraulik menjawab akan kebutuhan sistem 

kerja adjustable, karena mampu mempertahankan 

posisi dalam keadaan mengunci sendiri. Dengan gaya 

input kecil dapat menghasilkan gaya output besar. 

5 

Sistem gerak 

Table: X-bar 

(Scissor) 

Penggunaan sistem penggerak X-bar atau scissors ini 

bertujuan agar ketika motorize movable scissor table 

lifterbergerak ke atas akan dapat bergerak langsung ke 

atas secara vertikal, sehingga akan menghemat 

pemakaian tempat. Jika menggunakan twin bar maka 

akan membutuhkan manuver gerak diagonal dan 

mengakibatkan membutuhkan banyak tempat. 

6 Roda dan Poros 
Dipergunakan untuk memindahkan motorize movable 

scissor table lifter  

7 

Sistem gerak table: 

Y-bar samping 

kanan dan kiri (100 

mm) Hidrolik 

Penggunaan sistem penggerak Y-bar scissors ini 

bertujuan agar ketika motorize movable scissor table 

lifter dapat bergerak bergeser ke arah kanan kiri, untuk 

memposisikan mesin kereta api yang dipasang agar 

tepat dengan posisi mur dan baut yang berada pada 

palka mesin di gerbong. Dengan menggunakan 

kekuatan hidrolik untuk pergeseran Meja, namun 

posisi motorize movable scissor table lifter tetap pada 

tempatnya. 

8 

Sistem gerak 

Motor Ac pada 

motorize movable 

scissor table lifter:  

motorize movable scissor table lifter, disebut movable 

untuk memenuhi kebutuhan ketika pemindahan mesin 

kereta, sehingga motorize movable scissor table lifter 

dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

9 
Plat Alas (board 

Dies) 

Menggunakan bahan plat yang nantinya akan 

bersinggungan langsung dengan Mesin kereta api. 

Sehingga dibutuhkan material yang kokoh untuk 

menopang. 

10 
Material rangka 

berprofil Tube 

aterial degan profil tube jika dibandingkan dengan 

profil pejal memiliki keunggulan berat yang jauh lebih 

ringan, tetapi dari segi nilai kekuatan hanya sedikit di 

bawah profil pejal. Selain itu material pejal banyak 

dijual di pasaran. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemetaan Komponen Utama Motorize Movable Scissor Table Lifter 
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Pemetaan komponen utama penyusun motorize movable scissor table lifter diperlukan untuk 

penentuan perhitungan teknik yang akan dikerjakan peneliti. Rancangan motorize movable scissor 

table lifter terdiri dari 4 komponen utama yaitu, bagian atas dengan platform, bagian kaki, bagian 

bawah, dan bagian dasar.  

Gambar 1. Motorize Movable Scissor Table Lifter 

 
Gambar 2. Komponen Utama Motorize Movable Scissor Table Lifter 

Perhitungan Kekuatan 

Perhitungan Kekuatan dan Spesifikasi sangat dibutuhkan dalam sebuah perancangan. Perhitungan 

Kekuatan dan Spesifikasi meliputi perhitungan beban, dan konstruksi. Profil pada kerangka konsep 

ini adalah profil dengan material Stainless Stell Grade 301 (ASTM A36) dengan data material 

sebagai berikut : 

Tensile    = 550 Mpa 

Yield     = 250 Mpa 

Elastisitas Modulus = 200 Gpa 

Densitas    = 7850 Kg/m3 

Sf   = 1,5 (Lingkungan normal, tegangan dan beban dapat dihitung berdasarkan data 

material) 

K   = 1 (Faktor koreksi, beban perlahan ataupun tetap) 

σijin    =
σy

Sf × k
=

250

1,5 × 1
= 166,67 N mm2⁄  

Hasil Analisis dengan Software Solidwork 2017 

 Analisis yang dilakukan adalah analisis struktur material yang dilakukan ketika benda 

melakukan pengangkatan maksimal. Maka didapatkan hasil antara lain analisis stress, dan 

displacement. 

Tabel 1. Hasil Analisis Stress        

    

Tabel 2. Analisis Displacement 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 1.556e+002N/m^2 

Node: 7146 

1.930e+008N/m^2 

Node: 29974 
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4. KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Dengan melakukan penelitian melalui tahap perhitungan untuk merancang alat Motorize Movable 

Scissor Table Lifter kapasitas 5 ton, didapatkan 4 komponen penyusun utama alat, antara lain : 

1. Bagian atas 

2. Bagian kaki 

3. Bagian bawah 

4. Bagian dasar. 

Adapun spesifikasi Motorize Movable Scissor Table Lifter adalah sebagai berikut : 

1. Kapasitas pengangkatan 5 ton 

2. Material ASTM A 36 

3. Pergerakan 3 axis, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal setinggi 1000 mm, sedangkan 

horizontal sejauh 100 mm. 

4. Pergerakan horizontal serta vertikal ditumpu oleh Hidrolik piston, sedangkan untuk 

pergerakan 

alat secara keseluruhan ditopang oleh motor ac. 

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, spesifikasi yang telah didapatkan adalah 

memenuhi standar minimal untuk tidak melebihi tegangan maksimum yaitu 250 Mpa= 250 N/mm2. 

Analisis menunjukkan bahwa pada ketinggian 1000 mm dan menggunakan safety faktor 1,5 untuk 

pemilihan material, tegangan/ stress maksimum yang dicapai adalah 193 N/mm2 dari tegangan 

maksimum material ASTM A 36 yaitu sebesar 250 N/mm2. Sehingga dianggap produk yang telah 

dihasilkan telah memenuhi faktor keselamatan. 
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Abstrak 

Sepeda motor roda tiga sebelumnya sudah ada namun saat ini belum ada analisa mengenai sistem 

pengereman. Ini sangat berbahaya pada keamanan pengguna saat mengurangi kecepatan maupun 

berhenti secara mendadak. Sistem pengereman kendaraan bermotor roda tiga tersebut masih 

menggunakan satu cakran pada dua roda yang dimodifikasi tersebut sehingga dapat mengakibatkan 

selip untuk pengendara. Dalam menganalisa permasalahan diatas menggunakan beberapa tahap 

penelitian yaitu perhitungan dan perancangan. Perhitungan meliputi rem cakram, rem tromol 

hingga jarak aman pengereman. Sedangkan perancangan dibantu software CAD (Computer Aided 

Design) untuk pembuatan gambar. Berdasarkan hasil perancangan dan perencanaan tugas akhir 

dengan judul perancangan sistem pengereman pada kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat 

bantu transportasi bagi penyandang disabilitas ini dihasilkan sistem pengereman yang aman 

dengan penambahan rem pada bagian roda yang ada dua, sehingga pengeremannya menjadi 

seimbang karena percabangan selang aliran hidroliknya menggunakan percabangan T. Didapatkan 

tekanan hidrolik lebih besar daripada produk sebelumnya yaitu 2.107.149,69 Pa. Dengan kecepatan 

maksimum 100km/jam sepeda motor tersebut memiliki gaya pengereman 1.182,2031 N. 

Penggunaan rem ketika kecepatan rata-rata 40 km/jam dengan asumsi 15xrem/jam, kampas rem 

mampu bertahan selama ±12 bulan. 

 

Kata kunci: sepeda motor, sistem pengereman,CAD (Computer Aided Design) 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Di era transportasi modern ini banyak sekali kita jumpai kecelakaan transportasi yang sebagian besar 

korbannya adalah pengguna kendaraan bermotor yang kurang hati-hati ketika berkendara, 

melanggar peraturan dan standart prosedur penggunaan. Tak jarang dari korban kecelakaan tersebut 

hanya mengalami luka hingga kehilangan kakinya. Hal tersebut tidak memungkiri untuk seseorang 

tidak mengendarai sepeda motor lagi terlebih penyandang disabilitas cacat kaki tersebut. Untuk 

membantu para korban cacat akibat kecelakaan sepeda motor tersebut dalam aktifitasnya sehari hari, 

telah diciptakannya kendaaran bermotor khusus penyandang disabilitas tersebut. Kendaraan 

bermotor yang dimaksud adalah sepeda motor roda tiga. Sekilas nampak seperti aman dan 

membantu para penyandang disabilitas tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kecelakaan 

masih bisa terjadi. Pasalnya, rakitan sepeda motor roda tiga untuk penyandang disabilitas tersebut 

dibuat sesuai dengan kebutuhan namun dibuat dengan bahan seadanya. Salah satu faktor terjadinya 

kecelakaan selain kurangnya kehati-hatian individu ialah sistem pengereman yang ada di sepeda 

motor roda tiga tersebut. 

Sistem pengereman ini sangat berpengaruh pada keamanan pengguna saat mengurangi kecepatan 

maupun berhenti secara mendadak. Sistem pengereman kendaraan bermotor roda tiga tersebut masih 

menggunakan satu cakram pada dua roda yang dimodifikasi tersebut. Terkadang, saat pengguna 

melakukan pengereman terjadi ketidakstabilan terhadap roda ban yang terpasang menjadi dua 

sehingga dapat membuat pengguna oleng atau bisa saja jatuh dan itu sangat membahayakan 

pengguna sepeda motor roda tiga tersebut. Maka dari itu, diperlukan perancangan sistem 

pengereman pada kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat bantu transportasi jarak jauh bagi 

penyandang disabilitas (cacat kaki).  
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Adapun beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu: (1) Berapa gaya yang dibutuhkan pada saat 

mengerem pada kecepatan maksimal 100 km/jam. (2) Bagaimana merancang sistem pengeraman 

agar aman dan tidak mudah aus saat digunakan. (3) Bagaiamana merancang sistem pengereman 

hidrolik yang sesuai dengan kendaraan bermotor roda tiga untuk penyandang disabilitas. Sehingga 

di dapatkan tujuan penelitian, yaitu: (1) Dapat mengetahui gaya pengereman pada saat mengerem 

dengan kecepatan maksimal 100 km/jam. (2) Dapat merancang sistem pengereman yang aman dan 

tidak mudah aus saat digunakan. (3) Dapat merancang sistem pengereman hidrolik yang sesuai 

dengan kendaraan bermotor roda tiga untuk penyandang disabilitas. Adapun ruang lingkup kajian 

adalah sepeda motor untuk penyandang disabilitas kaki yang masih memiliki fungsi pada kedua 

tangannya dan orang-orang yang memiliki antusiasme dengan penyempurnaan alat transportasi 

mereka. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah rancangan sistem pengereman pada 

sepeda motor roda tiga untuk penyandang disabilitas yang aman dan bisa dijadikan standar guna 

meningkatkan mutu serta mendapatkan solusi alternatif dalam pembuatan kendaraan bermotor roda 

tiga untuk penyandang disabilitas. 

2. METODOLOGI 

 

Rem adalah suatu peranti untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda. Rem mempunyai 

fungsi yaitu menghentikan putaran poros, mengatur putaran poros, dan juga mencegah putaran yang 

tidak dikehendaki. Rem harus membuang empat kali lebih banyak energi untuk menghentikannya 

dan konsekuensinya, jarak yang dibutuhkan pengereman juga empat kali lebih jauh (Yanuar, 

Satyadarma & Noerdin 2010). Secara umum sepeda motor menggunakan kampas rem yang 

berbahan asbestos dimana mempunyai koefisien gesek 0,35-0,6. 

Sistem rem sepeda motor dirancang untuk mengontrol kecepatan atau laju (mengurangi atau 

memperlambat kecepatan dan menghentikan laju) sepeda motor, dengan tujuan meningkatkan 

keselamatan dan untuk memperoleh pengendaraan yang aman. Jarak pengereman juga menentukan 

keamanan pengendara untuk memprediksi pada saat kecepatan yang digunakan agar tidak terjadi 

tabrakan dengan kendaraan didepannya. Hal tersebut dapat diprediksi dengan persamaan: 

Dx =  
v²

2a
              

 (1) 

Prinsip kerja rem adalah dengan mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi panas dalam 

bentuk gesekan. Pembagian tipe rem pada sepeda motor menurut konstruksinya, yaitu rem tromol 

(drum brake), dan  rem cakram (disc brake). Rem tromol biasa digunakan untuk pengereman roda 

bagian belakang. Rem tromol yang digunakan merupaka tromol manual. Untuk mendapatkan data-

data hubungan yang diinginkan, maka dilakukan langkah-langkah pengolahan data untuk rem tromol 

sebagai berikut: 

1.  Perlambatan radial 

α = 
a

rroda 
              

 (2) 

2.  Kapasitas pengereman  

 Untuk mencari kapasitas pengereman harus mencari momen inersia tromol terlebih dahulu 

dengan rumus yaitu sebagai berikut : 

I = 
1

2
 . mt . rd

2              

 (3) 

Maka dengan itu bisa di cari kapasitas pengereman dengan rumus : 

∑T = I . α              

 (4) 

Dengan asumsi distribusi pengereman rem tromol 40 % maka didapat: 

Kapasitas pengereman pada rem tromol : Tt = 0,4 . ∑T  

Tt  = 0,4 . ∑T              

 (5) 

3.  Gaya gesek pada rem tromol 



 

150 
 

 

 

Fgt = 
Tt

rgt
              (6) 

4.  Gaya cekam pada tromol 

FNt = 
Fgt

µ
              (7) 

5.  Torsi pada rem 

T= W x (
D

2
) +  W x (

D

2
)             (8) 

6.  Daya Pengereman 

Pb =
Tn .ni

9,74 .1010              (9) 

7.  Kerja rem tromol 

Et = FNt × SDt             (10) 

8.  Jumlah Kontak pengereman 

Nk = 
Lt

3

Et .  ω
            (11) 

9. Umur pakai kampas rem 

 
Nk

1800
             (12) 

Rem cakram (disc brake) pada umumnya terdiri atas cakram (disc rotor) yang terbuat dari besi tuang 

yang berputar dengan roda, bahan gesek (disc pad) yang menjepit dan mencengkeram cakram, serta 

kaliper rem yang berfungsi untuk menekan dan mendorong bahan gesek sehingga diperoleh daya 

pengereman. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan antara kanvas rem dan cakram. Rem 

cakram digunakan untuk pengereman roda bagian depan. Untuk mendapatkan data-data hubungan 

yang diinginkan, maka dilakukan langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

1. Besar koefisien gesek kampas rem 

 μ =  
v²

2 × s × g
          (13) 

2. Perlambatan 

𝛼 = 𝜇 × 𝑔         (14) 

3. Gaya pengereman 

𝐹 = m x 𝑎                                                                                                 (15) 

4.Torsi pengereman  

  𝑇 = 1,1 × 𝐹 ×  
𝐷𝑏𝑎𝑛

2
                                                      (16) 

5. Tekanan kampas rem yang diperlukan  

𝑃 = 
𝑇

0,5 𝑥 𝜃 𝑥 𝜋 𝑥 𝜇 𝑥 𝑅1 (𝑅0
2−𝑅1

2)
                                                 (17) 

6. Gaya tekan piston pada kampas 

  𝐹𝑝 =  𝜃 𝑥 𝑅1 𝑥 (𝑅0 − 𝑅1 )𝑥 𝑃                              (18) 

7. Tekanan hidrolik  

  𝑃𝑤 =  
𝐹𝑝

𝜋

4
 𝑥 𝐷𝑝𝑚²

                                                                  (19) 

8. Gaya piston master rem  

  𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = 𝑃𝑤  𝑥 
𝜋

4
 𝑥 𝐷𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛²                                         (20) 

9. Gaya dari tangan pada tuas  

   𝛴𝑀𝑎 = 0 

(𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 × 𝑦) − (𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 × 𝑥) =0 
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   𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = 
𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 × 𝑦

𝑥
                                       (21) 

10. Gaya gesek pengereman  

  𝐹𝜇 =  𝜇 ×  𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛                                                                 (22) 

11. Daya gesek pengereman  

  𝑁
𝑟= 

𝐸𝑘 × 𝑧

27×104
                                                                             (23) 

12. Volume keausan  

  𝑉
𝑣 = ( 𝜋 ×2(𝑅0

2− 𝑅1
2)×

𝜃

360°
 )×𝑆𝑣

                                               (24) 

13. Umur kampas rem 

𝐿
𝑏 =  

𝑉𝑣
𝑞𝑣 𝑥 𝑁𝑟

 
                                                                            (25) 

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada flow chart sebagai berikut: 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang didapatkan dari pendekatan perhitungan untuk mengetahui berapa besar kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh sepeda motor roda tiga tersebut, khususnya dua roda didepannya. Telah ditetapkan 

menurut standart otomotif bahwa umur kampas rem harus diganti ≥ 12 bulan. Jarak aman pada saat 

pengereman pun perlu diperhatikan agar dapat memprediksi jarak aman untuk berhenti dari 

kejauhan. Sehingga pada pembahasan ini akan diketahui waktu kampas rem yang harus diganti 

sesuai dengan penggunaan yang dihitung secara manual dan jarak aman pengereman. Berikut hasil 

dari perhitungan manual: 

1. Sistem Pengereman Depan (Cakram) 

Parameter Hasil 

Perlambatan  7,65 m/s² 

Gaya Pengereman  787,95 N 

Torsi Pengereman  154,28 Nm 

Tekanan Kampas Rem  286.575,28 Pa 
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Gaya Tekan Piston pada Kampas  661,65 N 

Tekanan Hidrolik  2.107.149,69 Pa 

Gaya Gesek Pengereman  129,02 N 

Umur Kampas Rem  12 bulan 

 

2. Sistem Pengereman Belakang (Tromol) 

Parameter Hasil 

Perlambatan Radial  21,25 rad/s² 

Gaya Gesek  4,91 N 

Gaya Cekam pada Tromol  12,61 N 

Torsi Pengereman  363,75 Nm 

Daya Pengereman  0,0000056 Kw 

Umur Kampas Rem  11 bulan 

 

3. Jarak Aman Pengereman 

Parameter Hasil 

Kecepatan 100 km/jam  67,17 m 

Kecepatan 60 km/jam  24,19 m 

Kecepatan 30 km/jam  6,04 m 

 

4. Gambar Perencanaan Pengereman Untuk Dua Roda 

 
 

4.  KESIMPULAN 

1. Gaya pengereman yang dihasilkan oleh sepeda motor roda tiga ketika kecepatan 

maksimum 100 km/jam adalah 1.182,2031 N. 

2. Merancang sistem pengeraman agar aman dan tidak mudah aus saat digunakan yaitu 

dengan tidak memposisikan kampas rem dengan cakram terlalu berdekatan dan pemakaian rem yang 

jarang, hal itu dapat memperlambat waktu aus kampas rem dari yang sudah di prediksi melalui 

perhitungan dengan porsi untuk rem cakram dapat bertahan selama ± 12 bulan dan untuk rem tromol 

dapat bertahan selama ± 11 bulan dengan kecepatan rata-rata yaitu 40 km/jam. 

3. Merancang sistem pengereman hidrolik yang sesuai dengan kendaraan bermotor roda tiga 

untuk penyandang disabilitas tidak hanya pembagian selang hidrolik ke rem cakram secara merata 

menggunakan selang percabangan T dimana percabangan tersebut paling sesuai dengan kebutuhan 

tetapi juga perhitungan gaya, torsi, dll yang berubah mempengaruhi tekanan hidrolik pengereman 

tersebut. Berikut tabel dan gambar perencanaan selang hidrolik percabangan T: 

 

Tabel 5.1 Perbandingan Pengereman Cakram 1 Roda Dengan 2 Roda 

Parameter Pengereman 1 Roda Pengereman 2 Roda 

Perlambatan (m/s²) 3,83 7,65 
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Gaya Pengereman (N) 355,81 787,95 

Torsi Pengereman (Nm) 69,67 154,28 

Tekanan Kampas Rem (Pa) 129.406,53 286.575,28 

Gaya Tekan piston pada Kampas (N) 298,77 661,65 

Tekanan Hidrolik (Pa) 951.508,92 2.107.149,69 

5. UCAPAN TERIMAKASIH 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Heroe Poernomo dan Bapak Tri Andi S. yang telah 

membimbing, membantu, serta meluangkan waktunya untuk keberhasilan penyelesaian tugas akhir 

ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Purnomo yang telah membantu dalam 

pembuatan konsep, penyebaran kuisioner, hingga assembly. KEKET Family yang terdiri dari Andi, 

Rizal, Agus dan Naufal yang telah sama-sama berjuang dari awal hingga akhir masa perjuangan 

kita, semoga pertemanan dan cerita kita kemarin terkenang sepanjang masa. 

6. DAFTAR NOTASI 

Dx = jarak aman saat mengerem (m) 

v = kecepatan maksimal (m/s) 

α = perlambatan (m/s2) 

a = perlambatan saat pengereman (m/s2) 

rroda = jari–jari roda (m) 

I      = inersia tromol (kg.m) 

mt  = jumlah masa tromol dan roda belakang (kg) 

Tt    = kapasitas pengereman rem tromol (J) 

Fgt  = gaya cekam pada rem tromol (N) 

Rgt = jari – jari pengereman pada tromol (m) 

Fgc = gaya gesek pada rem tromol (N) 

μ = koefisien gesek kampas rem 

T = torsi pada rem (N.m) 

W = berat total motor (N) 

D = diameter pengereman pada roda belakang (m) 

Pb  = daya pengereman (Watt) 

Tn  = torsi pengereman (N.m) 

ni  = rotasi permenit (rpm) 

Et   = kerja rem tromol (N.m) 

SDt   = jarak pengereman (m) 

Nk = jumlah kontak tromol 

Lt
3 = jumlah masa tromol 

ω = laju keausan 

𝑔 = percepatan gravitrasi (m/s2) 

𝑚 = berat sepeda motor (kg) 

P     = tekanan kanvas rem (Pa) 

𝜃     = sudut cakram (rad) 

𝑅0   = jari-jari cakram luar (m) 

𝑅1   = jari-jari cakram dalam (m) 

𝐹𝑝  = gaya tekan piston pada kanvas (N) 

𝑃𝑤  = tekanan hidrolik (Pa) 

Dpm = diameter piston silinder (m) 

𝐹𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛  = gaya piston (N) 

Dsaluran  = diameter saluran (m) 

𝐹𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 = gaya pada tangan (N) 

𝑀𝑎         = momen dititik a 

𝐹𝜇        = gaya gesek pengereman (N) 

𝑁𝑟  = daya gesek (HP) 

𝐸𝑘   = energi kinetik (J) 
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z   = banyaknya pengereman per jam (rem/jam) 

𝑉𝑣  = volume keausan (cm³) 

𝑆𝑣  = batas keausan 

𝐿𝑏   = umur kampas rem 

𝑞𝑣  = keausan spesifik 
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Abstrak 

 

Pada zaman modern banyak dijumpai produk-produk manufaktur. Produk tersebut dibuat dengan 

tujuan untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh kerja yang membutuhkan bantuan 

mesin adalah alat penyangrai dan penggiling kopi. Proses pengolahan biji kopi ada tiga yaitu 

penyangraian, pendinginan, dan penggilingan. Pada saat ini ketiga proses tersebut dilakukan pada 

alat yang berdiri sendiri. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan pemindahan dari 

satu mesin ke mesin yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan alat yang terintegerasi. Alat penyangrai 

dan penggiling otomatis ini menggunakan mikrokontroler sebagai pengontrol electricalnya. Untuk 

melakukan proses sangrai, biji kopi kering dimasukkan kedalam tabung proses penyangrai 

kemudian set suhu sangraian dan tekan tombol start maka elemen pemanas serta pengaduk akan 

berputar hingga suhu yang diinginkan. Saat proses sangrai selesai alat ini akan menghidupkan 

buzzer sebagai tanda untuk memulai proses penggilingan. Penggiling berputar sesuai set timer yang 

diinginkan. Hasil dalam penelitian ini adalah alat penyangrai dan penggiling kopi otomatis ini 

dapat bekerja dengan baik dan dapat menyangrai kopi dengan merata serta dapat menghasilkan 

gilingan kopi yang halus dengan kadar air 3,6 % dan cemaran logam 1,125 mg/kg memenuhi syarat 

umum kopi sangrai berdasarkan SNI.01-2983-1992. Alat ini juga dapat menampung biji kopi 

seberat 350 gram dengan daya 469,9 Watt.   

Kata kunci : Penyangrai Kopi, Penggiling Kopi, Biji Kopi, Mikrokontroler. 

1. ENDAHULUAN 

Menyangrai (roasted) kopi adalah proses menggoreng kopi tanpa menggunakan minyak. 

Penyangraian kopi pada dasarnya merupakan proses pengubahan kimiawi dan fisikalitas dari 

properti kopi, dalam hal ini adalah aroma, rasa asam dan berbagai perisa yang ada di kopi. 

Menggiling (grinder) kopi merupakan proses menggiling kopi yang sudah disangrai menjadi bubuk 

kopi. Pada umumnya proses menyangrai dan menggiling kopi dilakukan dengan cara tradisional dan 

secara terpisah.   

Saat ini di pasaran sudah tersedia alat penyangrai dan penggiling kopi modern yang memiliki 

keunggulan dari segi tampilan, serta penggunaan yang lebih mudah dan praktis. Namun alat ini juga 

memiliki kelemahan yaitu, dari segi daya yang dibutuhkan sangat tinggi, hanya mampu menampung 

kopi kurang dari satu kilo gram dan harga yang relatif mahal. Serta masih terpisah antara penyangrai 

dan penggiling kopi. 

Menurut data dari beberapa website penjualan mesin kopi diantaranya, sebuah mesin sangrai merek 

Gene Cafe Coffee Roaster 101 dengan spesifikasi sebagai berikut: dapat menampung kopi maksimal 

250 gram, memiliki mode otomatis, tampilan display LCD, membutuhkan daya sebesar 1300 Watt, 

dan dijual dengan harga Rp. 8.800.000,00. Sedangkan sebuah mesin giling kopi dengan merek Saeco 

Grinder Lux dengan spesifikasi sebagai berikut: mesin buatan China, ukuran mesin tidak terlalu 

besar, mampu menampung 250 gram biji kopi, membutuhkan daya 150 Watt dengan tegangan 220 

Watt dan dijual dengan harga Rp. 4.070.000,00.  

mailto:alfaarizqi@gmail.com
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Berdasarkan latar belakang diatas, timbul pemikiran untuk merancang suatu alat penyangrai dan 

penggiling kopi otomatis berbasis mikrokontroler Atmega16 dengan daya kurang dari 500 Watt, 

dapat menampung kurang dari 350 gram dan perkiraan harga yang lebih murah. 

 

2. METODOLOGI 

Secara garis besar penelitian yang ditujukan untuk merancang alat penyangrai kopi dan penggiling 

kopi otomatis adalah sebagai berikut : 

1. Observasi dan Studi Literatur 

Studi litelatur dimaksudkan untuk mendapatkan kumpulan-kumpulan informasi atau data sebagai 

bahan acuan dalam pembuatan tugas akhir. Jenis metode pengambilan data dengan cara 

mengumpulkan data-data serta informasi melalui buku, jurnal-jurnal skripsi maupun mendatangi 

dan melakukan tanya jawab dengan beberapa koresponden. 

2. Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang ditemui dalam alat penyangrai dan 

penggiling kopi otomatis adalah sebagai berikut:  

a. Saat ini dipasaran sudah tersedia alat penyangrai dan penggiling   kopi otomatis namun 

membutuhkan daya 1300 Watt dan 500 Watt dan kisaran harga mencapai Rp. 8.800.000,00 dan Rp. 

2.500.000,00. 

b. Alat penyangrai dan penggiling kopi yang sudah ada hanya mempunyai  kapasitas 250 

gram saja.   

3. Pengumpulan Data 

Setelah observasi lapangan, identifikasi masalah dan studi literatur dilaksanakan tahapan selanjutnya 

adalah pengumpulan data. Yang mana pengumpulan data pada tahapan ini untuk mengumpulkan 

data yang didapatkan dari observasi, studi literatus, dan identifikasi masalah.  

4. Perhitungan Mesin 

Perhitungan mesin dilaksanakan untuk mengetahui spesifikasi mesin penyangrai dan penggiling 

yang dibutuhkan sehingga mampu mengahasilkan output sesuai yang direncanakan. Selanjutnya 

perhitungan mesin ini yang akan digunakan untuk mendesain dan merancang inovasi mesin 

penyangrai dan penggiling. Adapun perhitungan yang akan dilakukan antara lain: 

a. Perhitungan daya mesin  

Dalam perhitungan daya motor ini akan didapatkan hasil berapa daya motor yang akan dipakai untuk 

perencanaan mesin penyangrai dan penggiling ini. Sehingga dari perhitungan daya motor ini bisa 

diketahui daya motor yang paling efektif dan efisien untuk mesin penyangrai dan penggiling.  

b. Perhitungan kekuatan struktur konstruksi 

Perhitungan ini dugunakan untuk mencari tahu material-material yang bisa dipakai dalam 

perencanaan mesin penyangrai dan penggiling ini, yang mempunyai kekuatan konstruksi bisa 

menampung kopi sebanyak 350 gram. 

c. Perhitungan elemen mesin 

Perhitungan elemen mesin disini digunakan sebagai dasar perencana dan pemilihan elemen-elemen 

mesin yang akan diterapkan pada objek penelitian, yang mana juga akan menjadi faktor penentu 

hasil saat perhitungan-perhitungan sebelumnya yaitu perhitungan daya motor dan pehitungan 

kekuatan struktur konstruksi digabungkan menjadi satu. 

5. Perencanaan dan Pembuatan Mesin  

Meliputi hal yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak.  

a. Perangkat keras   

Perancangan mekanik dan pembuatan mekanik alat hingga pengemasan.  
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Gambar 1. Desain Alat Perancang dan Penggiling Kopi Otomatis 

Keterangan : 

1. Tabung proses penyangraian 

2. Body alat 

3. Tabung proses penggilingan 

4. Layar LCD  16 x 2 

5. Push Button  

b. Perangkat lunak  

Pemrograman Mikrokontroler Atmega16, pemrograman sensor suhu, pemrograman kontrol elemen 

pemanas dan motor.  

 

 
Gambar 2. Flowchart Pemrograman 

6. Pengujian dan Analisis 

Pengujian dan analisis dilakukan untuk mendapatkan dan mengetahui hasil kerja dari sistem yang 

telah dibuat dan untuk memperoleh data dari perangkat keras sehingga diketahui sudah dapat bekerja 

sesuai dengan yang diinginkan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian dilakukan dengan tujuan mengetahui proses kerja dan karakteristik perangkat. Pengujian 

sendiri terbagi menjadi beberapa bagian seperti : pengujian sensor suhu,  pengujian elemen pemanas, 

analisa daya secara keseluruhan, pengujian kadar air kopi hasil sanngrai dan pengujian kualitas kopi. 

1. Pengujian Proses Alat 

Pada pengujian kali ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu penyangraian biji kopi mentah dan 

penggiling biji kopi yang telah disangrai hingga halus. Pengujian dilakukan dengan set suhu 

pemanas 200oC pada tabung penyangrai, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan tabung 

penyangrai berkisar antara 1 – 2 jam. Lama waktu penyangraian tergantung pada tebal plat tabung 

yang digunakan yaitu 2mm, dan daya pemanas yang digunakan sebesar 120 watt. Sedangkan untuk 

lama penggilingan tergantung set timer saat akan menggiling, hasil kopi yang telah digiling 
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berbentuk bubuk coarse atau kasar, hasil tersebut tergantung pada bentuk mata pisau yang 

berbentuk blade.  

 
Gambar 3. Alat Penyangrai dan Penggiling Kopi Otomatis 

2. Pengujian Kualitas Kopi 

Pengujian kualitas kopi ini bertujuan untuk memenuhi standar nasional kualitas kopi berdasarkan 

SNI.01-2983-1992. 

a. Pengujian Kadar Air Kopi Hasil Sangrai  

Pada pengujian kadar air ini bertujuan untuk mengetahui nilai kadar air kopi hasil sangrai. Dari 

hasil pengujian didapatkan kadar air rata-rata sebesar 3,60 %.  

Berikut adalah tabel hasil pengujian kadar air yang dilaksanakan di Pusat Penelitian Kopi dan 

Kakao Jember. 

Tabel 1. Hasil Kadar Air Biji Kopi Setelah Penyangraian  

b. Pengujian Cemaran Logam (Cu) Kopi Hasil Sangrai 

Pada pengujian cemaran logam (Cu) ini bertujuan untuk mengetahui nilai cemaran logam dari alat 

penyangrai dan penggiling kopi otomatis.  

Tabel 2. Serapan Regresi 

Cu (ppm)  

Serapan 

1  2  3  Rata-rata  Regresi  

0,0  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

0,2  0,039  0,038  0,037  0,038  0,038  

0,4  0,076  0,074  0,077  0,076  0,076  

0,6  0,117  0,115  0,114  0,115  0,114  

0,8  0,153  0,153  0,151  0,152  0,153  

Intercept(a)  =  -0,0001  

Slope(b) 

Corelasi  

=  0,1910  

(R2)  =  1,0000  

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Serapan Regresi 

Kode  Kode  
Berat cawan 

kosong (g)  

Berat cawan  

+ Sampel (g)  

Berat 

sampel (g)  

Berat cawan 

setelah  

pemanasan 

105oC (g)  

Kadar 

air (%) 

Rata-

rata 

(%) 

 

1  a  32,8333  33,8683  1,0350  33,7791  3,62  
3,60   b  32,4189  33,4215  1,0026  33,3354  3,59  

Abs 
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Tabel 3. Tabel Pengujian Cemaran Logam (Cu) 

 
Dari hasil pengujian yang dilaksanakan di Fajar Buana Laboratorium, didapatkan nilai cemaran 

logam rata-rata 1,125 mg/kg. Pengujian ini telah memenuhi syarat umum kopi sangrai berdasarkan 

SNI.01-2983-1992 yakni cemaran logam maksimal 30 mg/kg.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perancangan, perencanaan, serta pengujian alat penyangrai dan penggiling kopi 

otomatis berbasis mikrokontroler maka dapat disimpulkan bahwa telah ada perubahan yang lebih 

menguntungkan bagi pengguna alat ini. Dan dalam produk existing sistem penyangrai dan 

penggiling masih terpisah. Adapun uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :  

1. Dalam merancang sebuah sistem untuk memperoleh daya kurang dari 500 watt dan harga 

yang murah, ditempuh langkah – langkah sebagai berikut,  

a. Perhitungan performa alat penyangrai dan penggiling kopi otomatis. 

b. Perancangan alat dengan gambar teknik dan pemilihan bahan serta komponen elektrik. 

c. Perakitan dan pembuatan alat penyangrai dan penggiling kopi. 

d. Pemograman komponen elektrik.  

Dari langkah – langkah tersebut didapatkan spesifikasi alat dengan daya 469,9 Watt dan total 

harga sebesar Rp. 3.283.550, yang dimana lebih murah dari harga existing produk yang berkisar 

antara Rp. 4.000.000 – Rp. 10.000.000,- 

2. Dalam membuat alat penyangrai dan penggiling kopi yang dapat menampung 350 gram 

biji kopi ditempuh langkah – langkah sebagai berikut, 

a. Perhitungan volume tabung penyangrai dan penggiling, pada bab hasil didapatkan nilai 

untuk tabung penyangrai sebesar 3,35 x 10-3 m3 , dan tabung penggiling sebesar 1,17 x 10-3 m3. 

b. Memastikan bahwa volume biji yang dapat ditampung pada tabung telah sesuai dengan 

kapasitas yang dibutuhkan, hasil perhitungan menyatakan bahwa volume biji sebesar 6,24 x 10-4 m3, 

volume tabung penyangrai sebesar 3,35 x 10-3 m3 dan tabung penggiling sebesar 1,17 x 10-3 m3. Hal 

ini menunjukkan bahwa tabung dapat menampung keseluruhan biji kopi yang direncanakan. 

Dari perhitungan volume tersebut bisa ditentukan material yang digunakan untuk tabung 

penyangrai dan penggiling yaitu pipa stainless steel Ø 154 mm dengan tinggi untuk tabung 

penyangrai 180 mm dan tabung penggiling 120 mm. Dan dibentuklah tabung penyangrai dan 

penggiling sesuai dengan gambar teknik yang telah dirancang.  

3. Untuk menghasilkan kualitas kopi yang baik harus dilakukan penyangraian selama 1-2 jam 

dengan suhu 200oC perlakuan tersebut akan menghasilkan kopi dengan kadar air sebesar 3,60 % dan 

cemaran logam sebesar 1,125 mg/kg. Hal ini telah memenuhi syarat umum kopi sangrai (SNI. 01-

2983-1992) yaitu untuk kadar air maksimal 4 % dan untuk cemaran logam maksimal 30 mg/kg. 

Namun terdapat beberapa kekurangan pula dalam alat ini yaitu, membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk melakukan proses penyangraian karena material yang terlalu tebal yaitu setebal 2 mm.   
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Abstrak 

Sampah merupakan problem kompleks dimana – mana, banyak dampak buruk dari penumpukan 

sampah yang tak terorganisir atau tidak terkelola. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan 

(tanah, air dan udara) yang dapat merusak ekosistem yang ada. Hampisr semua sampah dapat di 

kelola atau daur ulang (manfaatkan) yang aslinya dapat dimanfaatkan kembali sebagai suatu 

produk yang bernilai. Sejauh ini pengolahan sampah organik masih terdapat kekurangan yang 

dapat di manfaatkan atau di gunakan kembali sebagai produk yang berguna. 

Proses perancangan ulang mesin pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos ini 

menggunakan metode reverse engineering yang mana melalui beberapa tahapan mulai dari 

perhitungan, perancangan dibantu oleh software CAD (Computer Aided Design) untuk pembuatan 

gambar, fabrikasi dan assembly bagian-bagian mesin dan trial untuk untuk mengetahui hasil 

produksi dari mesin sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan mencacah pakan ternak. 

Berdasarkan hasil perancangan dan perencanaan yang telah dilakukan  dihasilkan mesin yang 

dapat memproses 2 pekerjaan secara sekaligus yaitu mengolah sampah organik menjadi bahan 

pupuk kompos dan mencacah pakan ternak, dengan ukuran utama mesin 703 mm x 600 mm x 756 

mm.  Selanjutnya dilakukan uji coba, dan dihasilkan pemrosesan dengan waktu pengolahan selama 

60 detik/100 gram, sehingga mesin memiliki kapasitas untuk memproses sebanyak ≤ 25 kg/jam. 

Dari hasil uji coba tersebut, perancangan dan pembuatan mesin pengolah sampah organik menjadi 

bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak  ini bisa dikatakan sukses. Sehingga mesin ini 

sangat efektif untuk pemrosesan olah sampah dan penyiapan pakan ternak. 

 

Kata kunci : CAD, Mesin pengolah sampah, Perancangan ulang, Reverse engineering, Sampah  

 

Sampah merupakan problem kompleks dimana – mana, banyak dampak buruk dari penumpukan 

sampah yang tak terorganisir atau tidak terkelola. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan (tanah, 

air dan udara) yang dapat merusak ekosistem yang ada. Hampisr semua sampah dapat di kelola atau 

daur ulang (manfaatkan) yang aslinya dapat dimanfaatkan kembali sebagai suatu produk yang 

bernilai. Sejauh ini pengolahan sampah organik masih terdapat kekurangan yang dapat di 

manfaatkan atau di gunakan kembali sebagai produk yang berguna. 

Dari permasalahan yang di dapat, maka dapat di ambil sebuah rumusan masalah diantaranya; 

Bagaimana mendesain Mesin pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan pencacah 

pakan ternak berdaya listrik dengan kapasitas 25kg/jam; Bagaimana membuat desain Mesin 

pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak berdaya listrik 

dengan kapasitas 25kg/jam; Bagaimana dan apa saja proses pengolahan sampah dan pakan ternak 

dari perancangan yang terjadi pada Mesin pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos 

dan pencacah pakan ternak berdaya listrik dengan kapasitas 25kg/jam; dan Bagaimana hasil / output 

pengolahan sampah dan pakan ternak dari perancangan Mesin pengolah sampah organik menjadi 

bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak berdaya listrik dengan kapasitas 25kg/jam. Dari 

beberapa rumusan masalah tersebut maka dapat di ambil beberapa point tujuan dari penelitian ini 

yang diantaranya; Mampu mendesain Mesin pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk 

kompos dan pencacah pakan ternak berdaya listrik dengan kapasitas 25kg/jam; Mampu membuat 

Mesin pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak berdaya 

listrik dengan kapasitas 25kg/jam; Mampu mengetahui proses pengolahan sampah dan pakan ternak 
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dari perancangan yang terjadi pada Mesin pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos 

dan pencacah pakan ternak berdaya listrik dengan kapasitas 25kg/jam; serta Mampu mendapatkan 

hasil / output pengolahan sampah dan pakan ternak sesuai spesifikasi  dari perancangan Mesin 

pengolah sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak berdaya listrik 

dengan kapasitas 25kg/jam. 

Adapaun manfaat tujuan penelitian ini di antaranya; Penulis dapat merencanakan Mesin pengolah 

sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak berdaya listrik dengan 

kapasitas 25kg/jam sebagai bentuk pengaplikasian dari mata kuliah yang telah di pelajari di kampus 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS); Dari hasil penelitian ini diharapkan Mesin pengolah 

sampah organik menjadi bahan pupuk kompos dan pencacah pakan ternak berdaya listrik dengan 

kapasitas 25kg/jam dapat beroperasi dan di aplikasikan dengan baik, sehingga dapat mengurangi 

sampah organik yang ada dan untuk mempermudah penyiapan pakan ternak. 

Mesin penghancur sampah organik merupakan mesin yang berfungsi untuk menghancurkan 

berbagai jenis sampah organik seperti daun, rumput, limbah sayur, limbah buah, dan sampah organik 

lainnya menjadi ukuran keci-kecill, Sampah  organik yang sudah dicacah dapat langsung 

difermentasi menjadi kompos. Untuk mempercepat proses pengolahan kompos kita dapat 

menggunakan peralatan pengolahan sampah lainnya seperti mesin mixer kompos, mesin conveyor 

sampah, dan mesin pengolah sampah lainnya. 

Sampah Organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik / 

pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai 

kalau dikelola dengan prosedur yangbenar. Organik adalahproses yang kokoh dan relatif cepat, 

maka tanda apa yang kita punya untuk menyatakan bahwa bahan - bahan pokok kehidupan, 

sebutlah molekul organik, dan planet - planet sejenis, ada juga di suatu tempat di jagad raya? sekali 

lagi beberapa penemuan baru memberikan rasa optimis yang cukup penting. Sampah organik adalah 

sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil 

dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos). Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-

bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lain yang 

sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia. Sampah pasar khusus seperti 

pasar sayur mayur, pasar buah, atau pasar ikan, jenisnya relatif seragam, sebagian besar (95%) 

berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah yang berasal dari pemukiman 

umumnya sangat beragam, tetapi secara umum minimal 75% terdiri dari sampah organik dan 

sisanya anorganik. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-

bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial olehpopulasi berbagai 

macam mikroba dalamkondisi lingkungan yang hangat, lembap, 

dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003). Sedangkan pengomposan adalah 

proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-

mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah 

mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini 

meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, 

dan penambahan aktivator pengomposan. 

Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata persentase bahan 

organik sampah mencapai ±80%, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang 

sesuai. Kompos sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat semakin tingginya jumlah 

sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menyebabkan terjadinya polusi bau 

dan lepasnya gas metana ke udara. DKI Jakarta menghasilkan 6000 ton sampah setiap harinya, di 

mana sekitar 65%-nya adalah sampah organik. Dan dari jumlah tersebut, 1400 ton dihasilkan oleh 

seluruh pasar yang ada di Jakarta, di mana 95%-nya adalah sampah organik. Melihat besarnya 

sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat, terlihat potensi untuk mengolah sampah organik 

menjadi pupuk organik demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Rohendi, 2005). 

Pakan adalah makanan / asupan yang diberikan kepada hewan ternak (peliharaan). Istilah ini 

diadopsi dari bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber 

energi dan materi bagi pertumbuhan kehidupan makhluk hidup . Zat yang terpenting dalam pakan 

adalah protein. Pakan berkualitas dan dan adalah pakan yang kandungan protein, lemak, karbohidrat, 

mineral dan vitaminnya seimbang. Dalam perancangan mesin ini, pakan ternak yang akan di olah 
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adalah pakan ternak untuk ayam / bebek. Sehingga dapat diketahui hasil dari pengolahan pencacahan 

pakan ternak tersebut tidaklah terlalu besar dengan dimensi sekitar kurang lebih 1 – 3 cm. 

Agar penulisan dan pengerjaan tugas akhir ini terarah dan tidak jauh dari target maka perlu dibuat 

suatu pembatasan masalah yang diantaranya: Dalam penelitian ini sumber penggerak mesin adalah 

energi listrik. Perhitungan kekuatan las dianggap sudah memenuhi kriteria. Perhitungan estimasi 

biaya hanya sebatas keperluan material dan proses perancangan (fabrikasi). Hasil akhir dari 

penelitian ini hanya sampai pada keberhasilan perancangan serta perakitan dengan meninjau hasil 

machining dari perancangan mesin tersebut dan produk yang di hasilkan bahan (pupuk) dan pakan 

ternak. 

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode reverse engineering 

Konsep reverse engineering sebenarnya merupakan sebuah proses analisis suatu sistem guna 

mendapatkan informasi mengenai identifikasi sistem, komponen sistem, dan sebagainya, yang 

tujuanya adalah menyajikan informasi tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. 

Reverse engineering dapat juga didefinisikan sebagai segala aktifitas dalam mempelajari cara kerja 

suatu produk atau mempelajari ide-ide ataupun teknologi dalam mengembangkan suatu produk. 

Reverse engineering didefinisikan sebagai proses menganalisa suatu sistem melalui identifikasi 

komponen-komponennya dan keterkaitan antar komponen, serta mengekstraksi dan membuat 

abstraksi dan informasi perancangan dari sistem yang dianalisa tersebut. Konsep reverse 

engineering di industry pada dasarnya adalah menganalisa suatu produk yang sudah ada (dari 

produsen lain) sebagai dasar untuk merancang produk baru yang sejenis, dengan memperkecil 

kelemahan dan meningkatkan keunggulan produk para kompetitornya. (Wibowo, 2006) 

Dalam melakukan reverse engineering dibantu dengan teknologi Computer Aided Design (CAD) 

yang saat ini semakin canggih. Dengan bantuan software inilh suatu produk, tools atau part dapat 

digambarkan dalam bentuk digital, sehingga bisa dianalisis bagaimana produk itu bekerja, apa yang 

bisa dilakukanya, terdiri dari apa saja komponen-komponenya, perkiran biaya, dan lain-lain. 

(Hidayat, 2011). 

Dari beberapa teori yang telah di dapat tersebut lalu dapat ditentukan arah pengerjaan terstruktur 

yang di jelaskan pada diagram alir di bawah ini: 
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Perancangan menggunakan Bill of  Materials (BOM) adalah untuk mengetahui kebutuhan material 

yang menyusun terbentuknya suatu produk. Berikut ini dijelaskan gambar Bill of Materials dari 

mesin pengolah sampah organic menjadi bahan pupuk kpmpos dan pencacah pakan ternak berdaya 

listrik berkapatias 25 kg/jam, yaitu sebagai berikut: 

 

1) Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku adalah biaya pembelian komponen-komponen yang dibuuhkan mesin pengupas 

kelapa dan pengurai sabut kelapa. Adapun rincian dari biaya bahan baku dijelaskan pada tabel 4.1 

dibawah ini. 

Tabel 4.1 Rincian biaya bahan baku 

No. Komponen Jumlah Harga Total 

1 Motor listrik 1 HP 1 Rp 1.300.000/kg Rp 1.300.000 
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2 Pulley motor 1 Rp 80.000 Rp 80.000 

3 Poros ST 42 Ø25 x 1,5 m 1 Rp 150.000 Rp 150.000 

4 Pulley Reducer 1 1 Rp 150.000 Rp 150.000 

5 Pulley Reducer 2 1 Rp 105.000 Rp 105.000 

6 Pulley Reducer 3 1 Rp 78.000 Rp 78.000 

7 V-Belt A-36 1 Rp 20.000 Rp 20.000 

8 V-Belt A-61 1 Rp 25.000 Rp 25.000 

9 ASTM A36 1 Rp 360.000 Rp 360.000 

10 Plat tabung 1 Rp 300.000 Rp 300.000 

11 Penyaring 1 Rp 150.000 Rp 150.000 

12 Mata pisau 1 Rp 250.000 Rp 250.000 

13 Mur baut 30 Rp 1.500 Rp 45.000 

Total Rp 2.908.000 

 

Total biaya pembelian bahan baku Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi Bahan Pupuk Kompos 

dan Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam Rp 2.908.000  

2) Biaya Pembuatan 

Biaya pembuatan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar peminjaman alat dan jasa 

pembuatan dan fabrikasi Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi Bahan Pupuk Kompos dan 

Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam. Adapun rincian biaya pembuatan 

dijelaskan pada tabel 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4.2 Rincian biaya pembuatan 

No. Proses Harga 

1 Pengelasan Rp 1.000.000 

2 Bor Rp 100.000 

3 Cutting Rp 500.000 

4 Gerinda Rp 100.000 

5 Bubut Rp 200.000 

6 Pengecatan Rp 150.000 

8 Perakitan  Rp 350.000 

  9 Biaya tak terduga Rp 200.000 

Total Rp 2.600.000 

 

Total biaya yang dikeluarkan untuk biaya pembuatan Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi 

Bahan Pupuk Kompos dan Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam adalah 

Rp 2.600.000 

3) Biaya Total 

Biaya total adalah jumlah biaya yang dikeluarkan pada proses perancangan dan pembuatan mesin 

pengupas kelapa dan pengurai sabut kelapa, yang diakumulasi dari biaya bahan baku dan biaya 

pembuatan. 

  Biaya total = Biaya bahan baku + Biaya pembuatan  

          = Rp. 2.908.000+ Rp 2.600.000 

          = Rp 5.508.000 

Jadi biaya total dari proses perancangan dan pembuatan Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi 

Bahan Pupuk Kompos dan Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam adalah 

Rp 5.508.000 
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Dari hasil perancangan dan perencanaan mesin pada pembahasan sebelumnya didapatkan hasil 

Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi Bahan Pupuk Kompos dan Pencacah Pakan Ternak 

Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam seperti pada gambar 1.2 dibawah ini. 

 

Gambar 1.2 Mesin yang telah di assembly 

Setelah hasil mesin didapatkan, maka tahap selanjutnya dilakukan proses uji coba untuk mengetahui 

kapasitas operasional Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi Bahan Pupuk Kompos dan 

Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam. Pengujian dilakukan menggunakan 

sampah organik (daun dan ranting). Dalam proses uji coba yang dilakukan, mesin mampu 

memproses sampah organik dalam waktu 60 detik/100gram, dengan hasil penyacahan seperti 

gambar 1.3 dibawah ini. 

 

Gambar 1.3 Hasil machining 

Adapun dapat diketahui jenis material yang digunakan untuk pembutan mesin tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Material Properties ASTM A36  

Property  Value  Units  

Elastic Modulus  200  Gpa  

Poissons Ratio  0,26  N/A  

Shear Modulus  79,3  Gpa  

Density  7850  Kg/m3  

Tensile Strength  400  Mpa  

Compressive Strength in X    N/mm2  

Yield Strength (σ)  250  Mpa  
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 Dari penelitian tersebut dapat didapatkan sebuah kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

Berdasarkan proses perancangan, fabrikasi, dan assembly yang telah dilakukan, maka didapatkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Pembuatan desain mesin dikerjakan menggunakan 

software Autocad 2007. Setelah itu dilakukan proses fabrikasi mesin sesuai dengan desain dan 

perhitungan yang telah dilakukan. Mesin Pengolah Sampah Organik Menjadi Bahan Pupuk Kompos 

dan Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam menggunakan transmisi pulley, 

sistem penggerak motor listrik 1 HP. Dari hasil uji coba mesin  menggunakan sampah organik, 

didapatkan hasil pemrosesan pencacahan sampah organik dengan waktu 60 detik/100gram sehingga 

mesin mampu memproses dengan kapsitas 25kg/jam. Total  biaya pembuatan Mesin Pengolah 

Sampah Organik Menjadi Bahan Pupuk Kompos dan Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik 

Berkapasitas 25kg/jam Rp Rp 5.508.000 Lama pengerjaan Mesin Pengolah Sampah Organik 

Menjadi Bahan Pupuk Kompos dan Pencacah Pakan Ternak Berdaya Listrik Berkapasitas 25kg/jam 

selama 2,5 bulan.  Diharapkan untuk penelitian berikutnya desain mesin lebih di minimalis, 

sehingga dapat menekan biaya pembuatan. Diharapkan untuk penelitian berikutnya lubang pada 

hopper diperbesar agar hasil cacahan tidak tersendat pada hopper penyaring. Faktor keamanan pada 

pisau pemotong lebih di tingkatkan agar mesin lebih aman. Untuk penelitian berikutnya diharapkan 

sistem transmisi pulley diganti menggunakan sistem transmisi sproket, agar lebih kuat dan utuk 

menghindari selip. Pada saat perawatan harap diperhatikan pisau pemotong dan pisau pencacah 

karena berpengaruh saat pengerjaan, dan perlu diperhatikan baut-baut yang kendor supaya 

dikencangkan terlebih dahulu. Pada penelitan selanjutnya diharapkan di tambahkan analisa pada 

faktor getaran mesin saat running (vibration) dan kebisinginan mesin saat running (noise). 
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Abstrak 

Pada industri skala kecil masih banyak dijumpai teknologi penunjang produksi yang masih 

dijalankan secara manual, salah satunya yaitu mesin pengerolan.Sehingga dibutuhkan inovasi 

terhadap alat yang sudah ada agar dapat bekerja lebih efisien.Mesin pengerollan sendiri 

merupakan alat bantu untuk membentuk plat/profil yang semula dalam bentuk lonjoran lurus 

berubah menjadi melengkung dan melengkungnya profil ini disesuaikan sesuai kebutuhan dan 

kegunaan. Konsep perancangan dan pengembangan mesin pengerolan ini menggunakan metode 

reverse enginering mengacu pada tahapan konsep  perancangan Ulrich-Epinger yang telah 

dimodifikasi, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, study literatur, pengumpulan data, 

pembuatan dan pemilihan konsep, pemodelan konsep, analisis teknik, pembuatan detail drawing, 

proses manufaktur dan assembly, pembuatan mesin, uji coba dan analisis mesin. Setelah itu 

dilakukan evaluasi terhadap kelayakan mesin. Hasil perancangan dalam penelitian ini adalah 

desain dan gambar kerja produk mesin pengerolan. Gambar kerja ini meliputi detail rangka, poros, 

roller, pillow bearing, gear sprocket, serta sistem kerja alat. Mesin roll bending ini memiliki 

spesifikasi antara lain : dimensi 422 x 538 x 860 mm, Manggunakan motor listrik AC 1HP sebagai 

penggerak utama, menggunakan sistem hidrolik sebagai penggerak roll, sistem transmisi 

menggunakan rantai, menggunakan gear box reduser 1:60. Total biaya yang diperlukan adalah 

senilai Rp. 5.673.000,00. 

 

Kata kunci : roll bending, konsep perancangan, mesin pengerolan, hidrolik 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam dunia industri skala kecil maupun besar selalu terjadi persaingan yang ketat, semua pekerjaan 

di tuntut semakin cepat dan tepat. Salah satunya adalah proses pengerolan. Proses pembentukan 

logam ini merupakan salah satu proses produksi yang ada di dunia industri. Proses ini memerlukan 

kecepatan serta ketepatan untuk menghasilkann produk yang berkualita. Pada industri skala kecil 

umumnya proses ini masih  dilakukan secara manual dan berlangsung relatif lama. Selain memakan 

waktu, proses ini juga menggunakan tenaga lebih untuk pengoprasiannya. Proses pengerolan sendiri 

yaitu proses manufaktur yang biasanya digunakan untuk pembentukan lengkungan, silinder ataupun 

bentuk-bentuk lingkaran dari pelat logam ataupun pipa yang disisipkan pada suatu roll yang 

berputar. Roll tersebut mendorong dan membentuk plat yang berputar secara terus menerus hingga 

terbentuklah silinder ataupun lengkungan.  

Mesin pengerolan sendiri yang sudah ada di pasaran memiliki harga yang kurang terjangkau oleh 

industri kecil yaitu berkisar Rp 10.000.000 sampai Rp 13.500.000 , sehingga pada industri skala 

kecil masih banyak dijumpai mesin roll yang menggunakan tenaga manual sebagai penggeraknya 

baik mekanisme penekan maupun mekanisme penggerak roll, selain itu mesin yang sudah ada hanya 

bisa digunakan untuk satu jenis profil saja. Hal ini tentunya akan mengurangi efisiensi dan efektifitas 

produksi yang ada. Sehingga perlu adanya sebuah inovasi untuk mesin yang sudah ada guna 

mempermudah dan mempercepat proses produksi dengan harga yang terjangkau. 

Oleh karena itu , dari permasalahan yang ada diperlukan sebuah gagasan yang inovatif guna 

merancang dan membuat sebuah mesin pengerol yang mampu digunakan untuk proses pengerolan 

pada berbagai macam bentuk profil , serta dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat 
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bekerja lebih cepat dan efisien. Sehingga pada penulisan tugas akhir ini, penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Roll Bending Machine with Hydraulic Assist”. Mesin 

ini nantinnya akan menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dan sistem hidrolik sebagai 

mekanisme dari penggerak roll penekan. Selain itu, mesin ini akan dilengkapi dengan bermacam 

matras roll seperti pipa, hollow, maupun plat strip sehingga dapat digunakan untuk bermacam-

macam bentuk profil sesuai kebutuhan yang ada. Dengan adanya mesin ini diharapkan dapat bekerja 

secara cepat dan tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada. 

 

2. METODOLOGI  

Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini yang ditunjukkan pada diagram alir (flow 

chart) sebagai berikut : 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pembuatan Desain 

Desain general arrangement dan detail drawing pada mesin pencetak tahu dan stik tahu ini akan 

menggunakan software Inventor. Adapun konsep yang telah dibuat seperti pada gambar berikut ini 

Gambar 3.1 Desain Mesin 
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3.2. Sistem Transmisi 

Pada perancangan mesin kali ini direncanakan putaran  motor adalah 1400 rpm, putaran tersebut 

terlalu cepat untuk memutar roller pengerol. Speed reducer yang digunakan memiliki 

perbandingan 1:60, dan rantai yang digunakan memiliki perbandingan1:1.5 sehingga putaran 

motor yang dihasilkan setelah direduksi akan menjadi: 

(n1) = Putaran awal  

n1 = 1400 rpm, 

(n2) = setelah direduksi speed reducer,  

n2 =  1400 ×  
1

60
 = 23,33 rpm 

(n3) = setelah direduksi rantai, 

n3 = 23,3 x 
1

1.5
 = 15,55 rpm 

 

3.3. Perhitungan Daya Motor 

Mesin pengerol pipa ini memiliki daya penggerak berupa motor listrik. Untuk menentukan besarnya 

daya motor listrik yang dibutuhkan maka terlebih dahulu menghitung gaya yang dibutuhkan dalam 

membengkokkan pipa. Berikut langkah-langkah dalam menentukan kebutuhan daya motor listrik: 

Dalam membengkokan pipa sebesar 34 mm dengan  panjang 2136 mm dan radius minimum 340 

mm (lihat Gambar 4.3). Diketahui modulus elastisitas (E) : 207 Gpa = 30 Mpsi = 210000 kg/cm3, 

maka membutuhkan gaya sebesar: 

 

Gambar 3.3 Gaya Pembebanan Pipa 

 

Ymax  =    
F.L3

 48.E.I
  

    F   =  
Ymax .48.E.I 

L3
 

  =  
2.3 cm x 48 x 210000 kg/ cm4 x 60.45 cm4 

 (213.6 cm)3  

  =  
1401472800 kgcm 

9745491.46 cm
 = 143.80 ≈ 145𝑘𝑔 

 

Keterangan: 

I = momen inersia (cm). 

D=Diamater luar pada pipa (cm) 

d = Diamater dalam pada pipa (cm) 

Y = Defleksi pada pipa (cm) 

F = beban/gaya (N) 

L = panjang pipa (cm) 

E = modulus elastisitas (Gpa) 

 

1. Torsi pada roller 

23 

 260 mm 

 



 

171 
 

 

 

Untuk menghitung besarnya torsi pada roller maka terlebih daluhu mengetahui gaya gesek antara 

roller dengan pipa (baja dengan baja). Diketahui besarnya gaya (F) pada pipa 72.5 kg, maka 

besarnya torsi pada roller adalah 

 

Gambar 3.1 Torsi Pada Roller 

 

Fs = F x μ 

    = 72.5  x 0,74 

    = 53.65 kg 

T = Fs x r 

    = 53.65 kg x 0,042 m 

    = 2.25 kgm = 22.10 Nm 

Keterangan: 

Fs = gaya gesek (kg) 

μ = koefisien gesek antara baja dengan baja 0,74 

T = torsi (Nm) 

r = jari-jari roller (m) 

Didapat gaya (F) dalam membengkokkan pipa sebesar 110 kg. Kebutuhan daya motor penggerak 

dapat dihitung dengan proses sebagai berikut: 

a) Gaya gravitasi   : 9,81 m/s2 

b) Beban pipa yang diperlukan : 53.65 kg 

c) Jari-jari sproket poros 1 (r1) :   75 mm 

d) Jari-jari sproket poros 2 (r2) :   75 mm 

e) Jari-jari sproket reducer (r3) :   50 mm 

f) Diameter roda gigi (dg)  :   93 mm 

g) Diameter ulir cacing (dulir)  :   24 mm 

h) Putaran awal (n1)   : 1400 rpm 

i) Direduksi speed reducer (n2) : 23,33 rpm 

j) Direduksi rantai (n3)  : 15,55rpm 

 

1. Gaya pada poros tetap 1 

 F1  =  
𝑟1

𝑛3
 x F 

=   
75

15,5
 x 53.65 

= 4,83 x 53.65 

= 259.12 kg 

= 2542 N 

o Maka, T1 = F1 x r1 

= 2542 N x 0,075 m 

= 190.65 Nm 

2. Gaya pada poros tetap 2 

 F2 = F1 + 
𝑟2

𝑛3
 x F 

 = 2542 N +  
75

15,55
 x 526.3 N 

 = 5080.42 N 

o Maka, T2 = F2 x r2 

72.5 kg 
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=  5080.42 N x 0,075 m 

= 381.03 Nm 

3. Gaya pada speed reducer 

 F3   = F2 +  
𝑟3

𝑛2
 

= 5080.42 N + 
50

23,33
 

= 5080.42 + 2,14 

= 5082.56 N 

o Maka, T3 = F3 x rg 

= 5082.56 N x 46,5 mm 

= 236339.04 Nmm 

= 236.3 Nm 

4. Gaya pada motor listrik 

 F4   = F3 x 
𝑟𝑔

𝑛1
 

= 5082.56  x 
46,5

1400
 

= 5082.56 x 0,033 

= 167.72 N 

o Maka, T4 = F4 x rulir 

= 167.72 x 0,012 

= 2.02Nm ≈ 3𝑁𝑚 

5. Daya pada motor listrik 

 P   = T  
2 𝜋 𝑛

60 𝑥 𝑓𝑐
 

= 2.01 Nm 
2 𝑥 3,14 𝑥 1400𝑟𝑎𝑑

60 𝑥 1,2
 

= 3 x 122,11 

= 366.33 Nm/s 

= 366.33 watt 

= 0.49 Hp 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui daya yang dibutuhkan untuk melakukan 

pengerolan, adalah sebesar 0,49 HP. Melihat daya motor yang ada di pasaran, faktor keamanan dan 

keawetan motor listrik maka digunakan motor listrik dengan daya 1 HP.  

Spesifikasi motor listrik yang digunakan: 

a) n = 1400 rpm 

b) P = 1 HP 

c) Frekuensi = 50 Hz 

d) Tegangan 110/220 v 

2.  Analisis Torsi Penggerak 

 Berdasarkan perhitungan kebutuhan daya motor listrik diatas maka dapat ditentukan 

pemakaian daya motor penggerak yang memenuhi syarat. Diketahui daya motor 1 HP dan besarnya 

putaran motor 1400 rpm setelah melalui speed reducer dan reduksi dari rantai maka putaran akhir 

menjadi 15,55 rpm. Maka besarnya torsi penggerak adalah: 

  T =  
𝑝

𝜔
 

Keterangan: 

P = daya motor yang digunakan 

ω = kecepatan sudut (rad/s) 

Diketahui:  

Daya motor yang digunakan (P), = 1 HP =  0,746 Kw = 746 watt 

P  =   
𝑝

𝜔
 

=  
746

( 2 𝑥 3.14 𝑥 15.55)/60
  

= 458.51 Nm 

 

Jadi T penggerak = 458,5 Nm > Treducer yang digerakkan = 236.3 Nm. Sesuai dengan hasil 

perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motor listrik penggerak pada mesin pengerol 

pipa yang digunakan 1 HP memenuhi syarat mampu kerja. 
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3.4. Hasil Akhir Mesin 

Setelah dilakukan proses pembuatan dan perakitan mesin sesuai dengan desain yang telah dibuat 

diperoleh mesin yang telah jadi sesuai pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 3.5  Hasil akhir mesin 

 

3.5. Biaya Total 

Biaya total adalah jumlah biaya yang dikeluarkan pada proses perancangan dan pembuatan mesin 

roll bending yang diakumulasi dari biaya bahan baku dan biaya pembuatan 

Biaya total  = Biaya bahan baku + Biaya pembuatan 

= Rp 2.643.000 + Rp 3.030.000 

= Rp 5.673.000 

Jadi biaya total dari proses perancangan dan pembuatan mesin roll bending adalah Rp 5.673.000. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut.  

1. Pembuatan desain dan gambar kerja mesin roll bending ini dikerjakan menggunakan 

software Autodesk Autocad 2007 dan Inventor Professional 2017. Gambar kerja mesin roll bending 

terdiri dari : gambar kerja rangka dan bagian-bagiannya, gambar kerja slide dan bagian-bagiannya, 

gambar kerja poros geser dan poros tetap, gambar kerja matras roll, gambar kerja sistem transmisi. 

2. Mesin roll bending ini memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

Dimensi   : 422 x 538 x 860 mm 

Penggerak utama  : motor listrik AC 1 phase 1HP 1400 rpm 

Mekanisme penekan : dongkrak hidrolik  

Sistem transmisi   : gear box reduser 1:60, 2 buah sprocket 

  rs 40 (36:36), 2 buah sprocket (17:25), 

  rantai rs 40 dan rs 50. 

Putaran akhir mesin : 15,30 rpm 

3. Dari hasil uji coba mesin didapatkan hasi proses pengerolan sebagai berikut : 

a. Pada pipa galvanis diameter 1 inch dengan panjang mula-mula 580mm dengan hasil radius 

minimum 195mm dengan waktu 20 menit 

b. Pada pipa galvanis diameter 1.5 inch dengan panjang mula-mula 1200mm dengan hasil 

radius minimum 980mm dengan waktu 30 menit. 

c. Pada pipa kotak 22 x 22 mm dengan panjang mula-mula 1000mm dengan hasil radius 

minimum 908mm dengan waktu 15 menit. 

4. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan mesin roll bending ini sebesar Rp 5.673.000 

dengan lama pengerjaan 1,5 bulan. 
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Abstrak 

Dalam penggunaan mesin CNC coolant  diperlukan untuk mengurangi keausan pada pahat, water 

coolant adalah salah satu pendingin pada  proses pemahatan yang masih di gunakan sampai 

sekarang, akan tetapi sebuah water coolant memiliki masa kadaluarsa yang setiap jangka waktu 

tertentu harus di ganti yang baru,dengan begitu otomatis coolant yang bekas akan di buang dan 

menjadi limbah cair berbahaya. Metode yang di gunakan untuk mengatasi coolant  bekas  yang 

menjadi limbah  adalah dengan menggunakan cara penyaringan awal dengan menggunakan kain 

kasa untuk mengikat minyak dan gram – gram logam yang larut pada cairan, dan selanjutnya akan 

di endapkan pada bak sedimentasi, kemudian akan di saring kembali menggunakan media pasir, 

krikil untuk memisahkan gumpalan cair dari bahan kimia juga menggunakan arang dan batu zeolit 

sebagai adsorban,yaitu penyerapan menjadi lebih layak digunakan.Hasil dari penelitian ini adalah 

tercapainya target dari parameter yang telah di tentukan, dengan berpedoman pada batas 

maksimum dari air limbah,dan hasil akhir dari pengolahan yang di lakukan pada beberapa 

parameter berikut adalah (34oC) untuk suhu dari batas maksimumnya (38 oC), untuk (pH 8,0 Mg/l 

) dari batas maksimum (6,5 Mg/l) sampai (9,0 Mg/l) hasil TDS (1750 Mg/l) di bawah batas 

maksimum yaitu (2000 Mg/l), pada TSS di dapatkan hasil (180 Mg/l) di bawah batas maksimum 

(200 Mg/l), untuk parameter besi hasilnya (3,88 Mg/l) dari batas maksimum (5,0 Mg/l) mangan  

(1,17 Mg/l) dari batas maksimum (2,0 Mg/l) dan yang terakhir adalah hasil dari seng (1,25 Mg/l) 

dari batas maksimumnya (5 Mg/l).    

Kata kunci : CNC, Rancang Bangun Mesin Coolant based, ekualisasi,sedimentasi dan filterisasi. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah bukan hal yang baru. Di dalam setiap industri 

dituntut kerja cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut, tidak cukup hanya mengandalkan tenaga manusia saja, tetapi juga teknologi dan pengontrol 

yang lebih maju. Saat ini banyak peralatan – peralatan industri yang sudah dilengkapi dengan 

peralatan yang serba otomatis, baik itu peralatan bekerja secara mekanik, elektronik, elektrik, 

hidrolik maupun penumatik.  

Penggunaan mesin mekanik seperti mesin CNC juga sudah banyak di gunakan untuk memenuhi 

permintaan pasar akan produk ataupun part yang semakin banyak, dalam setiap pengerajaan 

menggunaan mesin CNC mill, lathe, kita sering melihat adanya cairan yang sering di semprotkan 

dalam penggunaan mesin CNC atau yang sering kita sebut sebagai coolant, yang pada umunya 

berfungsi untuk mendinginkan setiap proses pemotongan atau pemahatan. Dalam jangka waktu 

tertentu coolant perlu di ganti karena kotor ataupun terkontaminasi oleh zat - zat lain seperti karat, 

gram, ataupun bakteri – bakteri yang lain yang berpengaruh apabila limbah cair langsung di buang 

pada aliran sungai ataupun di atas tanah yang akan memberikan dampak  buruk pada lingkungan. 

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, penulis selaku mahasiswa teknik mesin merasa 

termotifasi untuk melakukan perubahan dengan meminimalisir limbah coolant yang biasanya harus 

di buang ataupun di ganti pada jangka waktu tertentu dengan merancang sebuah mesin yang 

berfungsi sebagai water treatment yang di aplikasikan pada mesin CNC, dengan harapan bisa 

mengurangi pencemaran limbah pada air ataupun tanah dan juga sedikit bisa memperpanjang umur 

dari coolant itu sendiri. 

mailto:ariefn3@gmail.com
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Alasan dirancangnya mesin Coolant Based Water Treatment  untuk CNC adalah agar kita bisa 

menciptakan lingkungan industri yang sehat, dan mencegah agar tidak mencemari lingkungan yang 

jika terus di biarkan akan berdampak buruk pada setiap ekosistem yang ada di  permukaan atau di 

bawah air. 

 

2. METODOLOGI 

A.  Coolant 

Coolant adalah media pendingin yang digunakan untuk mendinginkan benda kerja dan alat potong 

pada saat proses permesinan (Oktarial, 2015). Coolant berfungsi untuk menurunkan temperatur 

pahat pada saat pemotongan, menurunkan gaya potong, memperpanjang umur pahat, memperhalus 

atau memperbaiki kualitas permukaan benda kerja, membersihkan geram dari bidang geram pada 

saat proses pemotongan, proteksi korosi pada permukaan benda kerja yang baru terbentuk. Faktor 

yang paling penting pada sebuah coolant adalah pada viskositas (Gempa dkk, 2014). 

B. Bak Ekualisasi atau Bak Penampung 

Bak  ekualisasi  berfungsi  sebagai  penampung  air  limbah sebelum  menuju  unit  pengolahan  

sehingga  air  limbah memiliki karakteristik yang homogen dan debit yang stabil. Untuk menentukan 

dimensi dari bak penampungan 1, maka dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

Untuk mencari volume bak, maka menggunakan rumus volume kubus karena bentuk bak yang 

digunakan adalah berbentuk kubus.: 

V = P x L x T        (1) 

Dimana: 

P  :Panjang bak perencanaan (m) 

L  : Lebar bak perencanaan (m) 

T  : Tinggi bak perencanaan (m) 

 

Qpeak = debit air coolant x 3      (2) 

  Dimana debit air cooant didapat dari pompa di kalikan 3 untuk mencari debit yangakan di 

rencanakan. 

 

𝑉 = 𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘  𝑥 𝑡𝑑        (3) 

Dimana: 

V  : volume sumur (m3) 

Qpeak  : debit rencana (m3/detik) 

td  : waktu detensi (≤ 10 menit) 

 

𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝐴𝑠) =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑢𝑟

𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 (𝐻)
     (4) 

Dimana: 

As  : lebar bak(m2) 

V  : volume bak (m3) 

H  : Rencana kedalaman 

 

𝑃 =
𝐴𝑠

𝑊
         (5) 

Dimana: 

P  : panjang bak (m) 

W  : lebar bak (m) 

As  : Surface area 

 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑡𝑑 =
𝑃 𝑥 𝐿 𝑥 ℎ

𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘
       (6) 

Dimana: 

P  : panjang sumur (m) 

L  : lebar sumur (m) 
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h  : kedalaman sumur (m) 

Qpeak  : debit rencana (m3/detik) 

C. Bar Screen 

Bar  screen  berfungsi  sebagai  pengolahan  pertama  yang bertujuan  untuk  memisahkan  zat  

pengotor  yang  berukuran besar agar tidak ikut terbawa pada pengolahan selanjutnya. Untuk 

menentukan dimensi dari bar screen, maka dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

𝐴 − 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =
𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑣
       (7) 

Dimana: 

A-cross : area saluran (m2) 

Qpeak : debit rencana (m3/detik) 

v : kecepatan aliran (m/detik)  

 

𝐿 = √
𝐴−𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑎
        (8) 

Dimana: 

L  : lebar saluran (m) 

A-cross : area saluran (m2) 

a  : perbandingan panjang dengan lebar 

 

𝑇 = 𝐿 𝑥 𝑎        (9) 

Dimana: 

T  : tinggi sumur (m) 

L  : lebar saluran (m) 

a  : perbandingan panjang dengan lebar 

 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑣 =
𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘

𝐿 𝑥 𝑇
        (10) 

Dimana: 

v  : kecepatan aliran (m/detik) 

Qpeak : debit rencana (m3/detik) 

L  : lebar saluran (m) 

T  : tinggi saluran (m) 

Menurut Qasim (1985) dalam Hermana (2011), kecepatan aliran untuk bar screen antara 0,3 

m/detik sampai dengan 0,6 m/detik. 

D. Sedimentasi 

Pada bak prasedimentasi diharapkan mampu menyisihkan padatan-padatan yang dapat mengendap 

sebelum air limbah dialirkan  menuju  proses  selanjutnya.  Bangunan prasedimentasi direncanakan 

berbentuk rectangular. Sedangkan untuk menentukan dimensi dari bak sedimentasi, maka dapat 

dihitung menggunakan rumus berikut: 

𝑉 = 𝑄𝑏𝑎𝑘  𝑥 𝑡𝑑        (11) 

Dimana: 

V : volume bak (m3) 

Qbak : debit rencana setiap bak (m3/detik) 

td : waktu detensi (detik) 

 

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑡𝑑 =
𝑉

𝑄𝑏𝑎𝑘
        (12) 

Dimana: 

V : volume bak (m3) 

Qbak : aliran bak (m3/detik) 

Menurut Metcalf and Eddy (2003) dalam Hermana (2011), waktu detensi untuk sedimentasi adalah 

1,5 jam sampai dengan 2, agar flok atau endapan bisa turun ke dasar dari sedimentasi, proses 
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sedimentasi di biarkan tenang, setelah memenuhi waktu detensinya maka baru di alirkan ke filter 

di bantu dengan pompa, untuk sistem pengendapan seperti ini di namakan sequencing batch reactor 

(SBR). 

E. Filter 

Proses  yang  terjadi  pada  unit  filter  adalah  penyaringan  (filtrasi).  Filtrasi merupakan  proses  

alami  yang  terjadi di  dalam  tanah,  yaitu  air  tanah  melewati media  berbutir  dalam  tanah  dan  

terjadi  proses  penyaringan.  Dengan  meniru proses alam ini, dikembangkan rekayasa dalam bentuk 

unit filter. 

Tujuan filtrasi adalah  untuk  menghilangkan  partikel  yang  tersuspensi  dan koloidal dengan cara 

menyaringnya  dengan media filter. selain itu, filtrasi dapat menghilangkan  bakteri  secara  efektif  

dan  juga  membantu  penyisihan  warna, rasa, bau, besi dan mangan (Selintung dkk, 2014). 

Sedangkan untuk menentukan dimensi dari filter, maka dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

𝐴 =
𝑄

𝑉
         (13) 

Dimana: 

A  : luas alas (m2) 

V  : Kecepatan aliran (m3/detik) 

Q  : Debit (m3/detik) 

 

𝐴 = P x L        (14) 

Dimana: 

A  : luas alas (m2) 

P  : Rencana Panjang (m2) 

L  : Lebar (m2) 

 
Gambar 2.6. Tabel karakteristik ukuran tabung filter yang efektif. 

(Sumber : metclaft and eddy,2003)  

E. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian.  
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3. HASIL PEMBAHASAN 

A. Perhitungan Dimensi Sesuai Volume Coolant yang Dibutuhkan 

Untuk menentukan dimensi dari bak-bak pada mesin coolant based water treatment, maka dari 

volume limbah coolant yang ada pada bak penampungan mesin CNC diambil 50%. Langkah 

selanjutnya yakni pemrosesan dengan menggunakan mesin coolant base water treatment. Dari 

volume bak penampungan mesin CNC sebanyak 120 liter, maka 50% dari total tersebut adalah 60 

liter. 

Untuk mencapai volume 60 liter, maka direncanakan ukuran bak: 

 P = 0,6 m 

 L = 0,4 m 

 T = 0,3 m 

Untuk mencari volume bak, maka menggunakan rumus: 

V  = (0,6 x 0,4 x 0,3) m     (1) 

  = 0,06 m3 

  = 60 liter 

Diketahui: 

Debit (Q)   = 0,361 l/detik = 1300 l/Jam 

Menurut Hermana (2011), debit rencana (Qpeak) ditentukan dengan rumus: 

Qpeak  = debit air coolant x 3    (2) 

   = 0,361 l/detik x 3  

   = 1,08 liter/detik 

   = 1,08 x 10-3 m3/detik 

Qpeak adalah debit puncak, yang di gunakan karena dalam hal ini hanya sekali proses, dan tidak 

memerlukan  data debit rata rata atau yang lainya. 

B. Bak Penampung  

Jumlah bak   = 1 buah  

Debit air   = 0,361 l/detik 

   = 1300 l/jam 

Debit rencana (Qpeak) = Q air x 3    (2) 

   = 0,361 x 3 
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= 1,08  l/det 

= 1,08 x 10-3 m3 / det 

Waktu detensi (td)  = 1 menit (≤ 10 menit) 

= 60 detik   

Untuk waktu detensi yang di gunakan tidak boleh melebihi dari 10 menit dan tidak boleh 0. Waktu 

detensi di gunakan untuk mencri volume sumur. 

Volume sumur     = Qpeak x td   (3) 

= 1,08 x 10-3 m3/detik x 60 detik 

     = 0,06498 m3   

Volume sumur di dapat dari perhitunga Qpeak di kalikan dengan waktu detensi maka di dapat 

volume 0,06498 m3  yang pada rumus selanjutnya akan di gunakan untuk mencari berapa luasan 

permukaan dari bak ini. 

Rencana kedalaman bak (H) = 0,3 m 

Surface area (As)   =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑢𝑟

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 (𝐻)
               (4) 

    =
0,6498 𝑚3

0,3 𝑚
 

    = 0,2166 m2   

Surface area adalah area yang di butuhkan untuk menampung aliran air yang masuk dengan debit 

sekian, untuk mencari surface area  volume 0,06498 m3  di bagi dengan kedalam bak yang sudah di 

rencanakan. 

Rencana lebar bak (W)   = 0,4 m 

Rencana panjang bak (L)  =
surface area

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘 (𝑊)
   (5) 

    =
0,216 𝑚2

0,4 𝑚
 

    =  0,5415 m 

    = 0,6 m 

Dari dimensi yang sudah di dapatkan di atas yaitu panjang lebar dan tinggi maka selanjutnya bias di 

lakukan pengecekan td ( waktu detensi). 

Check td    = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑘 𝑥 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘 𝑥 𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘

𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘
          (6) 

=  
0,6 𝑚 𝑥 0,4 𝑚  𝑥  0,3 𝑚

1,08 𝑥 10−3𝑚3 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘⁄
 

= 66,481 detik 

= 1,108 menit (OK) 

Dapat disimpulkan untuk debit tidak lebih dari 10 menit dan tidak kurang dari 0, karena untuk bak 

penampung awal tidak memerluka waktu yang lama untuk pengaliran. 

Dari semua perhitungan di atas maka di dapatkan dimensi terpilih 

Lebar (W)  = 0,4 m 

Panjang (L)  = 0,6 m 

Kedalaman (H)  = 0,3 m 

C. Bar Screen 

Kecepatan aliran   = 0,5 m/ detik  (antara 0,3 – 0,6 ) 

Debit rencana  = Qpeak = 1,08 liter/detik 1,08 x 10-3 m3/detik 

A-cross saluran  =  
𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
    (7) 

   = 
1,08 x 10−3 m3/detik

0,5
 

   = 2,16 x 10-3 m2 

   = 0,00216 m2  

Hasil dari A cross saluran di dapatkan 0,00216 m2 maka untuk selanjutnya dapat menghitung lebar 

saluran 

Asumsi tinggi / lebar =  
ℎ

𝑙
 = 

0,3

0,4
 = 0,75 m 

Lebar saluran  = √
𝐴𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑎
     (8) 

   = √
0,00216 𝑚2

0,75 𝑚
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    = √0,00288 𝑚 

    = 0,0537 m2   

Dari perhitungan lebar saluran di dapat ukuran lebarnya sebesar 0,0537 m2  dari hasil tersebut dapat 

di cari tinggi saluran dengan perhitungan berikut: 

Tinggi saluran   = a x lebar     (9) 

   = 0,75 x 0,053 

   = 0,0402 m 

Check V s  = 
Qpeak

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
     (10) 

   = 
1,08 x 10−3 m3/detik

0,0537 𝑥 0,0402
 

   = 0,501 OK 

 Dari semua perhitungan saluran di dapat 0.501 sesuai dengan kecepatan aliran yang di 

tentukan dengan encana panjang saluran 20 cm atau 0,2 m. 

D. Bak Sedimentasi 

Pada bagian bak sedimentasi hanya mencari perencanaan waktu detensi untuk pengendapan , untuk 

dimensi bak di samakan dengan dimensi bak ekualisasi, dan pada bagian dasar bak mengikuti tabel 

kriteria desain sedimentasi umum, dengan standart kemiringan 45o sampai 60o . 

Jumlah bak pengendapan   = 1 bak 

Debit rencana    = 1,08 l/detik = 1,08 x 10-3 m3 / detik 

Debit masing masing bak  = 
𝑄𝑝𝑒𝑎𝑘

∑𝑏𝑎𝑘
  

    =  
1,08 x 10−3 m3/ detik

1
  

    = 1,08 x 10-3 m3 / detik 

Dikarenakan bak sedientasi yang telah direncanakan adalah  satu buah maka  untuk sigma bak adalah 

1. 

Waktu detensi   = 1,5 jam = 5400 detik  (1,5 – 3 jam) 

Dilakukan proses batch selama 1,5 jam sesuai dengan lamanya waktu detensi bak sedimentasi 

berdasarkan metcalf dan eddy, 2003 

Volume aliran bak  = Q setiap bak x td   (11) 

    = 1,08 x 10-3 m3 / detik x 5400 detik 

    = 5,832 m3 / detik 

Rumus volume aliran bak ini di gunakan untuk mencari atau mencocokan td yang di rencanakan di 

perhitungan sebelumnya dengan perhitungan sebagai berikut 

Check td        = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 

𝑄 𝑏𝑎𝑘
     (12) 

  =   
5,8 𝑚3/ 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

1,08 𝑥 10−3 𝑚3/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
          

   = 5400 = 1,5 jam  (OK) 

  Dari perhitungan di atas sudah sesuai dengan waktu detensi atau (td) maka perencanaan 

untuk pengendapan bisa di lakukan dengan waktu 1,5 jam. 
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E. Perhitungan Filter 

Debit rencana  = 2,1 l/menit  

Qpeak   = 3,5 x 10-5  m3/detik 

Vs kecepatan aliran  = 1,2 m/jam 

   = 33,3 x 10-5 m/detik 

A surface  = 
𝑄

𝑣𝑠
 

   = 
3,5 𝑥 10−5 𝑚3/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

33,3 𝑥 10−5 𝑚3/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
  (13) 

   = 0,105 m2  

Dari hasil perhitungan A surface di gunakan untuk mencari  dimensi panjang dan lebar dari filter. 

A    = P x L    (14) 
𝑃

𝐿
   = 

0,4 𝑚

0,28 𝑚
 

   = 1,42  m 

Direncanakan panjang dan lebar untuk mencari perhitungan selanjutnya mencari dimensi setiap 

bagian dari filter. 

A   = 1,42 l x L 

A   = 1,42 L2 

L    = √
1

1,42
 𝑥 𝐴 

   = √
1

1,42
 𝑥 0,105 

   = √0,07934 

   = 0,272 m 

   = 272 mm 

Dari perhitungan di atas di dapatkan hasi 0,272 m untuk lebar dari   maka dapet di kalikan dengan  

pembagian panjang filter. 

P   = 1,42 x Lebar 

   = 1,42 l x 0,272 m 

   = 0,386 m = 386 mm 

Dari perhitungan A atau luas alas maka dapat di tentukan dimensi terpilih yaitu untuk panjang di 

ambil 0,386 m dan untuk lebar dari filter itu sendiri 0,272 m.  

F.Hasil uji lab. 

Tabel 4.5Hasil uji laboratorium coolant baru. 

No Parameter Satuan Metode Batas Maksimum Hasil 

FISIKA 

1. Suhu ◦C SM.2550.2500 Suhu ± 38 ◦c 29,5 

KIMIA 

2. pH ≠ SNI 06-6989,11,2004 6,5-9,0  8,5  

3. TDS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  2000  1100 

4. TSS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  200  160 

5. Besi  Mg/l ASS  5,0  3,76 

6. Mangan  Mg/l SNI 06-6855-2002  2,0  0,32 

7. Seng Mg/l SNI 06-6989-7-2004  5  1,40 

 

Dalam tabel sempel coolant baru di atas semua hasil uji tes memenuhi standart atau bisa dikatakan 

di bawah ambang batas maksimum dari baku mutu air limbah. 

 

Tabel 4.6 Hasil uji laboratorium coolant limbah.. 
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No Parameter Satuan Metode Batas Maksimum Hasil 

FISIKA 

1. Suhu ◦C SM.2550.2500 Suhu ± 38 ◦c 32 

KIMIA 

2. pH ≠ SNI 06-6989,11,2004 6,5-9,0  5,0  

3. TDS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  2000  2900 

4. TSS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  200  785 

5. Besi  Mg/l ASS  5,0  19,63 

6. Mangan  Mg/l SNI 06-6855-2002  2,0  1,49 

7. Seng Mg/l SNI 06-6989-7-2004  5  2,75 

 

Pada coolant bekas atau limbah dari tabel di atas, kandungan besi TSS dan TDS  melebihi ambang 

batas maksimum yaitu mencapai 2900 untuk TDS 785 untuk TSS. 

Tabel 4.7 Hasil uji laboratorium coolant limbah hasil olahan, trial pertama 

No Parameter Satuan Metode 
Batas 

Maksimum 
Hasil 

FISIKA 

1. Suhu ◦C SM.2550.2500 Suhu ± 38 ◦c 34 

KIMIA 

2. pH ≠ SNI 06-6989,11,2004 6,5-9,0  8,8 

3. TDS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  2000  2250 

4. TSS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  200  430 

5. Besi  Mg/l ASS  5,0  3,88 

6. Mangan  Mg/l SNI 06-6855-2002  2,0  1,17 

7. Seng Mg/l SNI 06-6989-7-2004  5  1,25 

 

Dari hasil uji laburatorium dapat di lihat perbedaanya yaitu coolant limbah dan coolant  untuk TSS 

dan TDS nya turun meski belum memenuhi batas maksimum dari setandart yang ada, untuk besi 

yang awalnya sangat tinggi kandunganya turun dari 19,63 menjadi 1,17. Maka dari itu perlu 

modifikasi pada bagian media filternya agar memperoleh hasil yang di harapkan. 

 

Tabel 4.8 Hasil uji laboratorium coolant limbah hasil olahan. 

No Parameter Satuan Metode 
Batas 

Maksimum 
Hasil 

3. TDS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  2000  1750 

4. TSS Mg/l SNI 06-6989,26,2005  200  180 

 

Pada hasil uji lab trial ke dua di lakukan dengan mengganti batu kerikil dengan batu zeolit yang 

berfungsi sebagai absorpban juga sama seperti karbon aktif, di karenakan hanya TDS dan TSSnya 

saja yang, maka untuk parameter lainya yang sudah di bawah ambang batas tidak di ikutkan, hanya 

berfokus pada TSS dan TDS. 

Dari hasil uji laboratorium dapat di amati, untuk TDS dan TSS sudah di batas aman untuk air limbah, 

dengan hasil tidak lebih dari batas maksimum yang di perbolehkan. 
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4. KESIMPULAN 

Dari hasil tentang Rancang Bangun Mesin Coolant Base Water Treathment  dengan menggunakan 

beberapa instalasi pengolahan air limbah yang sederhana maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Dari perencanaan di dapatkan dimensi mesin sebagai beriku 

Bak penampung awal/bak ekualisasi dan bar sceen: 

Panjang  = 0,6 meter 

Lebar     = 0.4 meter 

Tinggi    = 0,3 meter 

Pada bak sedimentasi 

Panjang  = 0,6 meter 

Lebar     = 0.4 meter 

Tinggi    = 0,3 meter 

Dengan bagian dasar kemiringan 60o 

Dan dimensi filter setiap media adalah  

Panjang   = 0,386 m 

Lebar      = 0,272 m 

2. Pada proses pembuatan mesin coolant based water treatment  ini melalui beberapa tahap 

yaitu sebagai berikut: 

a.  Pembuatan bak pengumpul dan bak akhir. 

b. Pembuatan bak sedimentasi. 

c. Pembuatan bagian dari fillter pipa PVC yang sudah di potong kemudian di sambung dengan 

las PVC. 

d. Proses Pemotongan kerangka 

e. Proses assembly bak sedimentasi dan bak pengumpul. 

f. Proses pengisian tabung dengan media  

g. Proses assemblly filter pada rangka 

h. hasil dari proses assembly keseluruhan  

3. Kebutuhan biaya untuk keseluruhan pembuatan 1 unit mesin Coolant Based Water 

Treathment adalah Rp. 6.220.000,00  termasuk hasil uji laboratorium  dan lain – lain. 

4. Pembuatan filter berhasil dilakukan dan filter berfungsi dengan baik. 
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Abstrak 

Industri pengecoran logam merupakan mother of industry yaitu produk logam dasar merupakan 

bahan baku utama bagi kegiatan sektor industri lain. Resin coated sand (RCS) merupakan salah 

satu jenis pasir yang digunakan dalam industri pengecoran yang  memiliki karakteristik baik 

dalam hasil produk. Proses pencetakan moulding RCS terbilang masih menggunakan metode 

manual. Mesin yang digunakan untuk mencetak mould RCS menggunakan metode pemanasan 

yang kurang merata, sehingga menyebabkan defect atau cacat pada produk moulding. Perubahan 

sistem dan pemberian inovasi dari mesin yang sudah ada, diperlukan untuk mengurangi cacat dan 

meningkatkan kinerja serta efisiensi.Konsep reverse engineering dalam perancangan suatu 

produk pada dasarnya adalah menganalisa suatu produk yang sudah ada (dari produsen lain) 

sebagai dasar untuk merancang produk baru yang sejenis, dengan memperkecil kelemahan dan 

meningkatkan keunggulan produk para kompetitornya. Dengan metode reverse engineering 

pembuatan mesin dilakukan melalui tahap observasi, studi literatur, perhitungan, perancangan, 

fabrikasi, assembly, dan terakhir pengujian.Hasil perancangan mesin universal resin coated sand 

mould maker memiliki spesifikasiyaitu p 2000mm x l 740mm x t 1400mm, material profil ASTM 

A36, material poros S45C dengan diameter 25 mm, tekanan kerja ejeksi 4 – 6 bar. Waktu 

pemanasan pattern selama 15 menit dan pemanasan pasir 45 menit dengan rentang suhu 100oC – 

250oC. 

Kata kunci :pengecoran logam, resin coated sand, defect, reverse engineering, perancangan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 Teknik pengecoran logam disyaratkan, dimana proses pembentukan benda kerja melalui 

proses pengecoran dilakukan dengan memilih berbagai jenis bahan yang sesuai dengan sifat 

produk yang dikehendaki, melakukan peleburan atau pencairan melalui pemanasan, 

menuangkannya ke dalam cetakan untuk memperoleh bentuk dan dimensi benda yang diinginkan 

serta melakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian kualitas produk terhadap kualitas yang 

disyaratkan. (Hardi Sudjana, 2008) 

 Resin coated sand (RCS) merupakan salah satu jenis pasir yang digunakan dalam industri 

pengecoran yang terbuat dari campuran pasir silika dan resin yang memiliki karakteristik yang 

baik dalam hasil pengecoran, dan dalam efisiensi waktu pembuatan moulding pengecoran, 

sehingga cocok digunakan untuk produk coran yang rumit dan produksi massal yang bersifat make 

to order atau sesuai pesanan pelanggan. 

Dalam pembuatan moulding pengecoran menggunakan resin coated sand (RCS), perlu adanya 

sebuah mesin yang digunakan untuk mencetak moulding tersebut. Mesin ini menggunakan 

pemanas yang berupa api untuk memanaskan pola besi (steel pattern) dan pasir RCS dengan suhu 

tertentu agar diperoleh cetakan pasir yang keras dan kuat. Lama pemanasan bergantung pada tebal 

pola dan besar kecilnya pola yang digunakan. 

Mesin pencetak moulding pengecoran menggunakan resin coated sand (RCS) dalam penggunaan 

di dunia industri terbilang masih menggunakan metode manual. Mesin yang digunakan untuk 

mencetak mould RCS menggunakan metode pemanasan yang kurang merata, sehingga 

menyebabkan defect atau cacat pada produk moulding. Perubahan sistem dan pemberian inovasi 
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187 
 

 

 

dari mesin yang sudah ada, sangat diperlukan terutama untuk sistem ejector mouldRCS, dan pada 

sistem pemanasnya. Hal ini lah yang akan diangkat oleh penulis, dengan cara mengembangkan, 

merancang, dan membangun mesin RCS mould maker yang diperuntukkan untuk industri 

pengecoran logam, dengan cara merubah sistem mesin yang sudah ada untuk luaran yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Cacat moulding RCS akibat pemanasan pasir kurang merata 

 

2. METODOLOGI 

 
 

Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian 

2.1 Tahap Observasi 

Perancangan ini dilakukan dalam beberapa tahapan, tahap pertama adalah tahapan observasi.Pada 

tahap ini dilakukan pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi di tempat penelitian akan 

dilakukan. Apabila terdapat permasalahan maka permasalahan tersebut dapat diangkat menjadi 

sebuah penelitian.Dalam tahap ini penulis terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi di 

perusahaan.Selain melalui observasi pengamatan secara langsung, penulis juga melakukan 

observasi melalui internet untuk mendukung hasil pengamatan dari observasi lapangan. 

2.2 Identifikasi Masalah 

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas maka dilakukan identifikasi dan perumusan 

masalah. Pada tahapan ini masalah-masalah yang terjadi pada objek penelitian digali lebih dalam 

sehingga perumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai penelitian ini bisa ditentukan. 

Masalah yang diangkat dalam penilitian ini adalah cacat yang terjadi pada produk mould, proses 

pemanasan mould, dan peningkatkan efisiensi mesin pencetak mould RCS. 

2.3 Studi Literatur 

 Dalam proses perencanaan mesin yang baru, diperlukan parameter-parameter yang tepat 

untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, studi literatur disini bertujuan untuk 

mempelajari teori-teori yang mampu menunjang perancangan mesin yang baru dan juga sebagai 

pembanding terhadap objek yang akan diteliti.Studi yang dilakukan ada dua yaitu studi pustaka 

dan studi internet. Dari hasil studi yang dilakukan didapatkan teori sebagai berikut : 
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A. Sand Casting 

 Pengecoran dengan cetakan pasir melibatkan aktivitas-aktivitas seperti menempatkan 

pola dalam kumpulan pasir untuk membentuk rongga cetak, membuat sistem saluran, mengisi 

rongga cetak dengan logam cair, membiarkan logam cair membeku, membongkar cetakan yang 

berisi produk coran membersihkan produk cor. Hingga sekarang, proses pengecoran dengan 

cetakan pasir masih menjadi andalan industri pengecoran terutama industri-industri kecil. 

B. Pasir Cetak 

 Kebanyakan pasir yang digunakan dalam pengecoran adalah pasir silika (SiO2).Pasir 

merupakan produk dari hancurnya batu-batuan dalam jangka waktu lama.Alasan pemakaian pasir 

sebagai bahan cetakan karena murah dan ketahanannya terhadap temperatur tinggi.Pasir cetak 

yang digunakan dalam industri pengecoran antara lain : 

a. Green-sand 

Merupakan pasir silika basah dengan kandungan air 3.5% – 4.5%, sehingga sering disebut pasir 

basah. Digunakan pada pengecoran besi dengan berat tuang sampai dengan 200 kg (FC)  

Karakteristik: pengerasan dicapai melalui pemadatan baik manual maupun dengan proses mesin, 

mudah dibongkar, kemampuan daur ulang sangat baik, cetakan dicor sesegera mungkin. 

b. Resin Coated Sand (RCS) 

 Merupakan pasir silika yang diolah lebih lanjut sehingga butiran pasir terselubungi 

dengan resin (resin coated sand). Digunakan sebagai inti maupun cetakan.Karakteristik: 

pemadatan tidak diperlukan, pengerasan dicapai dengan pemasanan dengan temperatur 200oC - 

250oC, kekuatan maksimum lansung dicapai setelah pengerasan, dapat disimpan lama sebelum 

pengecoran, kualitas permukaan coran sangat baik, kemampuan menjaga penyusutan benda coran 

sangat baik, kemampuan hancur setelah pengecoran sangat baik, kemampuan daur ulang buruk, 

waktu curing bervariasi antara 30 menit – 90 menit.  

 
Gambar 2.2Histogram Hasil Persentase Penyusutan Variasi Cetakan 

 

C. Mesin Pembuat Cetakan RCS 

 Mesin pembuat cetakan RCS merupakan salah satu jenis mesin yang digunakan untuk 

membuat cetakan (mould) dalam serangkaian proses pengecoran logam. Mesin ini menggunakan 

pemanas yang berupa api untuk memanaskan pola besi (steel pattern) dan pasir RCS dengan suhu 

tertentu agar diperoleh cetakan pasir yang keras dan kuat. Lama pemanasan bergantung pada tebal 

pola dan besar kecilnya pola yang digunakan. Mesin pembuat cetakan RCS terdiri dari 2 

komponen utama yaitu : burner, dan mekanisme pengambil cetakan. Dalam beberapa jenis mesin 

yang terdapat di pasaran terdapat 2 macam , yaitu penuangan pasir yang menggunakan mekanisme 

bak penuang dan penuangan secara manual. 

 

 

 

  

Gambar 2.3Mesin pembuat cetakan RCS 

D. Reverse Engineering 

 Reverse engineering definisikan sebagai proses menganalisa suatu sistim melalui 

identifikasi komponen-komponennya dan keterkaitan antar komponen, serta mengekstraksi dan 

membuat abstraksi dan informasi perancangan dari sistim yang dianalisa tersebut. Konsep reverse 

engineering di industri pada dasarnya adalah menganalisa suatu produk yang sudah ada (dari 

produsen lain) sebagai dasar untuk merancang produk baru yang sejenis, dengan memperkecil 

kelemahan dan meningkatkan keunggulan produk para kompetitornya. (Dwi Basuki Wibowo, 

2006) 
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E. Profil Konstruksi 

 Dalam merancang sebuah mesin diperlukan adanya sebuah kerangka atau biasa disebut 

frame.Pembuatan kerangka biasanya menggunakan sebuah profil yang dirakit sedemikian rupa, 

sesuai dengan gambar kerja yang dibuat. Profil konstruksi memiliki bentuk dan keragaman sesuai 

dengan penggunaannya, dan memiliki material yang berbeda – beda seperti baja atau alumunium. 

a. Dasar teori momen inersia 

Persegi hollow: 

H4 – h4 

 12 

Silinder pejal: 

πd4  

64 

 

b. Dasar teori momen primer 

 Momen gaya (torsi) adalah kecenderungan berputar suatu pengungkit yang besarnya 

sama dengan hasil kali gaya dengan jarak tegak lurus dari titik tumpu terhadap gaya (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2016).  Rumus momen yang bekerja pada suatu profil akan berbeda menurut 

letak pembebanan dan titik tumpu. 

F. Bearing 

  Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau 

gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan berumur panjang.(Sularso, 

2008) 

C0 = P0 x so ……………………………………………………………………………………(2.3) 

Dimana : 

G. Pneumatic 

  Komponen pneumatik yang penting adalah katup (valve)  dan tabung (cylinder)  

pneumatik. Katup berfungsi untuk mengontrol gerak tabung atau silinder pneumatik. Silinder 

pneumatik berfungsi untuk menghasilkan gaya serta gerak linier untuk melakukan suatu kerja.  

a. Perhitungangaya : 

F = m x a ………….…………………………………………………………………………… (2.4) 

Dimana :. 

b. Perhitungan Diameter Silinder 

( F + R ) = A x p ………………………………………………………………………..…….... 

(2.5) 

c.Konsumsi Udara  

V = p x 
𝜋

4 
 x D2 x h ……………………………………………………………………………..... 

(2.6) 

H. Safety Factor 

  Dalam setiap proses perancangan pasti akan ditemukan adanya factor keamanan (safety 

factor.)Faktor Keamanan (safety factor) adalah faktor yang digunakan untuk méngevaluasi agar 

perencanaan elemen mesin terjamin keamanannya dengan dimensi yang minimum. (yefrichan, 

2012). 

 sf = 1,25 – 1,5 : kondisi terkontrol dan tegangan yang bekerja dapat ditentukan dengan pasti 

 sf = 1,5 – 2,0 : bahan yang sudah diketahui, kondisi lingkungan beban dan tegangan yang tetap 

dan dapat ditentukan dengan mudah. 

 sf = 2,0 – 2,5 : bahan yang beroperasi secara rata-rata dengan batasan beban yang diketahui. 

 sf = 2,5 – 3,0 : bahan yang diketahui tanpa mengalami tes. Pada kondisi beban dan tegangan rata-

rata. 

 sf = 3,0 – 4,5 : bahan yang sudah diketahui. Kondisi beban, tegangan dan lingkungan yang tidak 

pasti. 

I. Kalor 

Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya 

karena adanya perbedaan suhu.(Abdul Hadi, 2015) 

Q = m x c x ∆T ……………………………………………………………………………..…(2.7) 

Dimana :. 

E = P.t …………………………………………………………....…………………..……… (2.8) 

................................................................................................................................... (2.1) 

........................................................................................................................................... (2.2) 
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Dimana : 

2.4 Pengumpulan Data 

Setelah observasi lapangan, identifikasi masalah, dan studi literatur dilaksanakan, tahapan 

selanjutnya adalah pengumpulan data.Yang mana pengumpulan data pada tahapan ini untuk 

mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan, identifikasi masalah sampai 

studi literatur. 

2.5 Perhitungan Mesin 

Perhitungan mesin dilaksanakan untuk mengetahui spesifikasi mesin yang dibutuhkan sehingga 

mampu menghasilkan output sesuai yang direncanakan. 

2.6 Perancangan 

Setelah perhitungan mesin dilaksanakan tahapan selanjutnya adalah desain dan perancangan, pada 

tahapan ini hasil dari perhitungan-perhitungan yang telah dilaksanakan diaplikasikan pada sebuah 

desain dengan bantuan software CAD,yang mana bisa terlihat apakah hasil perhitungan tersebut 

sesuai dengan tujuan dari penelitian ini sehingga perancangan mesin yang baru bisa dilanjutkan ke 

tahap selanjutnya. Dalam proses perancangan, mesin didesain menurut standar gambar teknik 

untuk kemudahan proses fabrikasi. 

2.7 Fabrikasi 

Pada tahapan ini hasil perhitungan dan drawing difabrikasi menjadi benda nyata. Fabrikasi yang 

dilakukan yaitu berupa fabrikasi konstruksi mesin (rangka), dan komponen lain menggunakan 

mesin perkakas. 

2.8 Assembly dan Setting mesin 

Assembly dan setting mesin merupakan tahapan dimana hasil fabrikasi dan bagian-bagian mesin 

lain dirakit menjadi satu-kesatuan mesin yang baru, kemudian disetting sesuai dengan fungsi dari 

komponen tersebut. 

 

 

2.9 Pengujian 

Tahapan ini merupakan tahapan pengujian dari rancang bangun mesin yang telah dirancang dan 

difabrikasi, dimana hasil dari pengujian inilah yang menentukan apakah perancangan mesin 

mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.Pengujian yang dilakukan 

meliputi pengujian fungsi mesin beserta komponennya, dan hasil produk yang dihasilkan. 

2.10 Repair 

 Tahapan ini adalah tahapan perbaikan mesin.Tahapan ini hanya dilakukan apabila terjadi 

kekurangan fungsi selama pengujian, sehingga dengan perbaikan diharapkan keandalan mesin dan 

kualitas produk dapat lebih maksimal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Produk Pembanding 

Dimensi    : Panjang : 1900 mm 

     Lebar   : 800 mm 

    Tinggi  : 1100 mm 

Ukuran Profil    : Hollow 130 x 65 mm 

Diameter Piston Rod  : 35 mm 

Panjang Stroke Piston  : 900 mm 

Plat Penekan   : 1530 mm x 550 mm x 10 mm 

Diameter Pipa Pembakar : 22 mm 

Sistem alat menggunakan hydraulic. 

3.2 Perhitungan 

 Perhitungan dalam tahap ini meliputi perhitungan berat pattern, perhitungan konstruksi, 

perhitungan bearing, perhitungan poros dan perhitungan pasak. Perhitungan ini untuk menentukan 

kekuatan dan jenis komponen yang akan digunakan sesuai dengan katalog dan kondisi pasar. 

A. Perhitungan Trolley 

 Perhitungan dalam tahap ini meliputi perhitungan berat pattern, perhitungan konstruksi, 

perhitungan bearing, perhitungan poros.Perhitungan ini untuk menentukan kekuatan dan jenis 

komponen yang akan digunakan sesuai dengan katalog dan kondisi pasar. 

a. Berat pattern 



 

191 
 

 

 

Material patternadalah besi cor FC, dan material pin adalah S45C. Total berat pattern adalah 

82,34406 kg. 

b. Perhitungan konstruksi  

Material konstruksi yang digunakan adalah ASTM A36  

Tensile strength ultimate : 400 – 550 N/mm2 

Tensile strength yield : 250 N/mm2 

Safety Factor  : 4 ,σ ijin = 65 N/mm2 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan rumus (2.1) dan momen primermaka 

hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Perhitungan KonstruksiTrolley 

No. Nama 

Komponen 

Ukuran Profil Safety Factor Hasil Perhitungan Kesimpulan 

1 Segmen profil 

A 

40x40x1,6 mm 65 N/mm2 5,23 N/mm2 Baik 

2 Segmen profil 

B 

40x40x1,6 mm 65 N/mm2 3,8625 N/mm2 Baik 

3 Segmen profil 

C 

35x35x1,6 mm 65 N/mm2 2,63 N/mm2 Baik 

4 Segmen profil 

DE 

35x35x1,6 mm 65 N/mm2 2,06 N/mm2 Baik 

 

c. Perhitungan poros 

Material   : S45C 

Tensile Strength, Ultimate : 569 N/mm2 

Tensile Strength, Yield : 343 N/mm2 

Shear Stress Poros : 25 N/mm2 

Diameter rencana poros : 25 mm 

Hasil yang didapatkan berdasarkan pendekatan rumus (2.2) dan momen primer maka hasilnya : 

Berdasarkan momen puntir : 9,815 N/mm2< 25 N/mm2 (Memenuhi Syarat) 

Berdasarkan beban aksial  : 14,69 Nmm2 < 25 N/mm2 (Memenuhi Syarat) 

d. Perhitungan bearing 

Direncanakan menggunakan 4 bearing, dipilih bearing dengan seri 6204-C-2HRS. Berdasarkan 

perhitungan dengan pendekatan rumus (2.3) maka didapatkan : 

0,63 kN < 12,8 kN Dynamic load (memenuhi syarat)  

0,63 kN < 6,6 kN Static load (memenuhi syarat) 

 
Gambar 3.1 Hasil Analisa FEA Trolley 

e. Dari hasil simulasi finite element analysis trolley 

 Dari hasil pembebanan dengan simulasi software FEA didapatkan hasil 

Tabel 2. Hasil Simulasi FEA Trolley 

No. Simulasi Safety Factor Hasil Analisa Kesimpulan 

1 MinimumStress 65 N/mm2 3,85 104 Baik 

2 Maximum Stress 65 N/mm2 1,306 x 107N/m2 Baik 

4 Deformasi maksimum - 0,048 mm Baik 

B. Perhitungan Kerangka Utama 

 Perhitungan dalam tahap ini meliputi perhitungan konstruksi yang digunakan sebagai 

penopang utama mesin. Beban yang dikenakan dalam konstruksi ini meliputi beban komponen 

seperti burner dan ejector sistem serta komponen lain. 
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Material konstruksi yang digunakan adalah ASTM A36  

Tensile strength ultimate : 400 – 550 N/mm2 

Tensile strength yield : 250 N/mm2 

Safety Factor  : 4 , σ ijin = 65 N/mm2 

a. Perhitungan penahan kompor 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Konstruksi Penahan Kompor 

No. Nama 

Komponen 

Ukuran Profil Safety Factor Hasil Perhitungan Kesimpulan 

1 Segmen profil 

A 

35x35x1,6 mm 65 N/mm2 2,1 N/mm2 Baik 

2 Segmen profil 

B 

35x35x1,6 mm 65 N/mm2 1,74 N/mm2 Baik 

b. Perhitungan dudukan ejektor 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Dudukan Ejektor 

No. Nama 

Komponen 

Ukuran Profil Safety Factor Hasil Perhitungan Kesimpulan 

1 Segmen profil 

A 

35x35x1,6 mm 65 N/mm2 1,72 N/mm2 Baik 

2 Segmen profil 

B 

35x35x1,6 mm 65 N/mm2 6 N/mm2 Baik 

c. Perhitungan penyangga burner  

Tabel 5. Hasil Perhitungan Penyangga Burner 

No. Nama 

Komponen 

Ukuran Profil Safety Factor Hasil Perhitungan Kesimpulan 

1 Segmen profil 

A 

45x45x2 mm 65 N/mm2 1,4 N/mm2 Baik 

d. Perhitungan rangka utama 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rangka Utama 

No. Nama 

Komponen 

Ukuran Profil Safety Factor Hasil Perhitungan Kesimpulan 

1 Horizontal atas 45x45x2 mm 65 N/mm2 13,25 N/mm2 Baik 

2 Horizontal 

bawah 

45x45x2 mm 65 N/mm2 60,02 N/mm2 Baik 

 

 
 

Gambar 3.2Hasil Analisa FEA Kerangka Utama 

Dari hasil pembebanan dengan simulasi software FEA didapatkan hasil 

Tabel 7. Hasil Simulasi FEA Kerangka Utama 

No. Simulasi Safety Factor Hasil Analisa Kesimpulan 

1 MinimumStress 65 N/mm2 5,694 x 102 N/m2 Baik 

2 Maximum Stress 65 N/mm2 1,31 x 107 N/m2 Baik 

4 Deformasi maksimum - 0,265 mm Baik 

C. Perhitungan Ejector Pneumatic 

Perhitungan dalam tahap ini meliputi perhitungan beban angkat, perhitungan diameter silinder, dan 

kebutuhan udara yang digunakan dalam proses ejeksi. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut 

: 

Beban angkat    : 30,28 kg = 296,74 Newton 
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Diameter silinder ejector  : 36,37 mm diambiil 40 mm 

Konsumsi udara   : 0,57 liter 

 

3.2 Perancangan 

 Perancangan mesin universal resin coated sand mold maker menggunakan bantuan 

software perancangan yaitu AutoCad. Dalam perancangan juga dipertimbangkan antara kebutuhan 

mesin , hasil dari perhitungan, dan kondisi realita lapangan sehingga menghasilkan desain rancang 

bangun mesin yang paling efisien dan baik. 

 Tahapan – tahapan yang digunakan dalam proses perancangan mesin ini adalah sebagai 

berikut : 

 1. Perancangan desain komponen berdasarkan katalog produk 

 2. Perancangan kerangka dan komponen pendukungnya 

 3. Assembly desain komponen 

 4. Assembly total desain sistem mesin 

 5. Pembuatan gambar kerja (detail drawing) 

 
Gambar 3.3Machine Design Assembly 

 

3.3 Fabrikasi 

Fabrikasi merupakan tahapan dimana gambar kerja diproduksi dan diaplikasikan menjadi suatu 

produk nyata. Pada mesin universal resin coated sand mold maker, komponen – komponen yang 

di fabrikasi nantinya akan dirakit pada tahapan selanjutnya. Flowchart dan tahapan fabrikasi mesin 

universal resin coated sand mold maker mengikuti alur tahapan berikut : 

 

 
Gambar 3.4Flowchart fabrikasi 

 

3.4 Assembly 

Assembly merupakan tahapan dimana komponen – komponen yang sudah difabrikasi, maupun 

komponen lain dirakit menjadi satu. Proses perakitan ini akan menghasilkan sistem terintegrasi 

pada mesin universal resin coated sand mold maker. Metode perakitan yang digunakan dalam 

proses perakitan adalah metode knock down, dimana komponen – komponen yang paling riskan 

untuk mengalami pengurangan fungsi dapat untuk dibongkar – pasang. Proses perakitan mesin 

universal resin coated sand mold maker menggunakan flowchart seperti berikut : 

 

 
Gambar 3.5Flowchart Perakitan 

3.5 Uji Coba Mesin 

 Uji coba mesin merupakan tahapan dimana fungsionalitas mesin, kelancaran sistem 

mesin, dan hasil produk keluaran diuji setelah melalui tahap perhitungan, perancangan, dan 
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produksi. Hasil pengujian ini nantinya akan dibahas untuk mengetahui kelemahan – kelemahan 

dari proses produksi maupun untuk mengambil data uji.  

A. Uji Coba Pneumatik 

 Pengujianpneumatik  dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu metode tanpa beban kerja 

dan dengan beban kerja. Dari hasil pengujian sistem pneumatik didapatkan data – data sebagai 

berikut : 

Hasil pengujian pneumatik : 

 

Tekanan tabung   : 4 bar (58,015 psi) 

Tekanan kerja rencana alat : 3 bar (43.511 psi) 

B. Uji Coba Pemanasan 

 Parameter yang digunakan dalam uji pemasan adalah : 

a. Kondisi ruangan   : Terbuka (outdoor). 

b. Rentang suhu  : 100oC - 250oC 

c. Jenis pola (pattern) : Arbor Press 

d. Jenis pelumas  : Wax dan Silikon 

e. Waktu pemanasan : 15 menit preheating , 45 menit pemansan pasir 

Tabel 8. Hasil Uji Coba Pemansan 

No. Hasil Kesimpulan 

1 

 Hasil baik tidak ada cacat  

 Mold pecah karena 

dikleuarkan secara paksa dengan cara 

dipukul 

 Perlunya perbaikan pada pattern 

2 

 Hasil baik tidak ada cacat  

 Mold pecah karena 

dikleuarkan secara paksa dengan cara 

dipukul 

 Perlunya perbaikan pada pattern 

3 

 Hasil baik tidak ada cacat  

 Mold mudah dikeluarkan 

 Tanpa pola memudahkan proses 

ejeksi 

 Perlunya perbaikan pada tembok 

pasir (wagu) 

4 

 Ada cacat tidak matang 

dikarenakan mesin kehabisan LPG 

(gas) saat proses pemanasan 

 Pemanasan  tidak fokus 

karena cuaca berangin kencang 

 Perlunya pembuatan tutup untuk 

memfokuskan pemanasan 

 Mengecek volume gas 

5  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

6  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

7  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

8  Hasil baik tidak ada cacat  Hasil baik tidak ada cacat 

 

 
Gambar 3.6 Cetakan Pasir RCS Hasil Pengujian 

3.6 Perbaikan 

 Pada proses fabrikasi tidak terlepas adanya masalah maupun  kendala produksi. Kendala 

yang dialami adalah diantaranya kesalahan pada desain awal atau kurang maksimalnya fungsi 

sistem yang telah difabrikasi. Pada rancang bangun mesin universal resin coated sand mold maker, 

terdapat perubahan maupun perbaikan untuk meningkatkan keandalan dari mesin. Perbaikan yang 
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dilakukan adalah pada ejector, dikarenakan terdapat masalah gesekan yang berlebih dan vibrasi 

(getaran) yang berlebihan. 

3.7 Daya Pemanas 

 Mesin universal resin coated sand mold maker, menggunakan sistem pemanas ganda 

untuk membuat moulding RCS. Pemanas yang digunakan yaitu 1 buah kompor low pressure 

(bawah) dan 2 buah kompor high pressure (atas). Bahan bakar yang digunakan adalah LPG 

(Liquid Petroleoum Gas) Perhitungan daya pemanas diperlukan untuk mengetahui konsumsi dari 

bahan bakar dan biaya yang diperlukan untuk membuat satu cetakan moulding RCS. Perhitungan 

mdaya pemanas melalui pendekatan persamaan (2.7) dan (2.8). 

Tabel 9.Perhitungan Energi 

No. Energi yang Dihitung Energi yand Dibutuhkan 

1 Kompor bawah 1412460 J 

2 Kompor atas 5250 J 

Tabel 10. Perhitungan Daya Pemanas 

No. Daya yang Dihitung Energi yand Dibutuhkan 

1 Kompor bawah 392,35 J/s 

2 Kompor atas 17,5 J/s 

 Total cost yang dibutuhkan berdasarkan konsumsi energy untuk membuat satu mould 

RCS adalah  

= Konsumsi energi total mesin x Harga LPG /MJ 

= Rp 521,63 

 

4. KESIMPULAN 

Perancangan mesin universal resin coated sand mold maker dengan menggunakan kerangka 

dengan material ASTM A36, poros dengan material S45C, dan bearing FAG 6204-C-2HRS 

memenuhi safety factor. Diameter silinder pneumatik hasil perhitungan adalah 40 mm dengan 

langkah stroke 150 mm. Perancangan dibantu dengan software CAD dengan dimensi utama mesin 

p 2000 mm x l 740 mm x t 1400 mm. Pengujian pemanasan pasir RCS dilakukan dengan waktu 15 

menit pemanasan pola (pattern) dan 45 menit pemanasan pasir, dengan rentang suhu 100oC - 250 

oC. Pelumas yang digunakan adalah wax dan silicon cair. Tekanan ejeksi yang diperlukan sebesar 

4 – 6 bar. Ongkos bahan bakar yang dibutuhkan untuk membuat satu mould RCS sebesar Rp 

521,63. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

H = Dimensi luar profil 

h = Dimensi dalam profil 

π = 3,14 

d = diameter  

C0 = Gaya yang bekerja pada bantalan (N) 

P0 = Gaya perhitungan secara teoritis (N) 

s0 = Safety factor 

F = Gaya (Newton) 

m  = Massa (Kg) 

a = Percepatan gravitasi (9,81m/s2) 

R = Gaya gesek (N) 

A = Luas permukaan silinder (m2) 

p = Tekanan kerja pneumatik (6 bar / 60000 N/m2 

V = Volume udara (liter) 

D = Diameter silinder 

h = Langkah piston 

Q  = Kalor (J) 

m  = Massa Benda (kg) 

c = Kalor Jenis (J/Kg oC) 

ΔT  = Perubahan Suhu (oC) 

E  = Kalor (J) 
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P = Daya (watt) 

t = Waktu (sekon) 
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Abstrak 

Saat ini indonesia sudah terkenal di dunia sebagai produsen barang berkualitas namun belum 

dibarengi dengan teknologi produksi yang tinggi seperti CNC. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

barang yang beredar merupakan hasil pekerjaan tangan atau hand made. Hasil survey awal 

penelitian tentang pembuatan produk industri kreatif Indonesia dengan peralatan manual yang 

memungkinkan dikerjakan dengan CNC, sebagai berikut : pembuatan ukiran dari bahan kayu 

dengan bentuk 2-3 dimensi, seperti : ukiran kayu jepara, ukiran patung bali dan produk lain dengan 

bahan kayu lainnya. Pengerjaan produk dengan cara manual seperti diatas memang 

memungkinkan, saat hanya menghasilkan dengan produk yang sedikit. Pengerajin sangat kesulitan 

sangat kesulitan jika mendapat pesanan seragam dengan jumlah yang banyak. Hasil yang didapat 

tidak akan sama dengan kecepatan produksi dibatasi oleh lelahnya pengerajin. Alasan tersebut 

memperkuat dibutuhkannya CNC, karena dengan CNC hasil produk dan kecepatan produksi dapat 

konsisten.  

 Mesin cnc router kayu yang akan dibangun menggunakan 3 axis dalam pengoperasiannya 

dan bersifat portable yang bertujuan untuk mempermudah dalam penenempatan. Mesin router kayu 

ini memiliki kapasitas yang terbatas dalam ukuran bahan baku yang akan digunakan. Alat ini 

meiliki motor spindel utama sebesar 1,5 kW untuk memutar spindel, sedangkan untuk menggerakan 

3 axis alat ini menggunakan 3 unit motor servo 0,4 kW pada 3 sisi yang berbeda. 

 Hasil dari perancangan CNC router kayu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan proses 

permesinan industry. Dan dengan mesin CNC ini diharapkan dapat membantu proses permesinan 

skala menengah kebawah. Mesin ini juga diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat 

proses produksi yang dimana dibantu dengan system computer atau otomatis. 

Kata kunci : Computer Numerical Control (CNC), perancangan, router kayu 

 

1. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi perkembangan teknologi semakin pesat dan berkembang dengan cepat. Tak bisa 

dipungkiri teknologi sangat berperan besar dalam kehidupan manusia serta membantu di berbagai 

aspek di antaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri dan lain sebagainya.Oleh sebab itu 

teknologi di indonesia harus berkembang agar dapat bersaing di kancah internasional khususnya 

dalam bidang industri. 

Industri di indonesia begitu beragam salah satunya industri kayu yang berasal dari hutan maupun 

perkebunan. Indonesia mulai memanfaatkan hutan pada awal tahun 1970-an, melalui pembangunan 

undustri pengolahan kayu. Saat ini, indonesia menjadi eksportir kayu lapis terbesar di dunia, dan 

juga produksi kayu gelondongan, kayu olahan dan bubur kayu untuk produksi kertas. Ada juga 

produksi dari kayu yang khas asli dari indonesia yaitu seni ukir kayu. 

Karya ukir kayu memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan suat karya cipta manusia yang 

didasari rasa estetis sesuai apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Karya seni ukir kayu 

biasanya diciptakan menggunakan teknik memahat. Penciptaan karya-karya kerajinan ukir kayu 

dengan penyusunan unsur sehingga terbentuk unsur yang bermakna dan harus dan harus memiliki 

keterampilan memahat yang kreatif untuk menghasilkan karya yang baik, menarik serta memiliki 

makna dan nilai estetika yang tinggi sekaligus bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. 

2. METODOLOGI 

Dalam perancangan mesin CNC router kayu dengan pengoperasian menggunakan software Mach 3 

ini yang harus dilakukan agar perancangan dapat berjalan lancar yakni : tahap awal dilakukan survei 

mailto:aderiawan83@gmail.com
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kebutuhan. Survei ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang desain dan sistem 

kerja mesin CNC yang sesuai dengan keinginan.  

Metode yang di gunakan dalam penyusunan laporan ini adalah : metode pengumpulan data dimana 

penulis mengadakan pengamatan dan pengujian secara langsung sehingga akan memperjelas 

penulisan karena diharapkan langsung pada media yang diamati. Perancangan dan pembuatan mesin 

CNC router kayu dikerjakan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada mesin CNC 

router lainnya untuk melihat mekanisme dan prinsip kerjanya sebagai dasar dalam perancangan dan 

pembuatan nesin CNC router kayu dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan 

laporan. 

2.1. Formula Matematis 

2.1.1. Motor Penggerak 

Rumus untuk mencari torsi pada motor servo: 

 

      (2.1) 

2.1.2. Motor spindle  

 Spindle adalah alat pemegang cutting tool untuk melakukan proses machining. Spindel 

dapat diputar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, namun kecepatan putarnya maksimal 

sesuai dengan spesifikasi dari motor spindel yang digunakan 

Rumus untuk mencari torsi dan daya pada motor spindle : 

 

T =  Fc x r           (2.2) 

        (2.3) 

Jika P adalah daya nominal output dari motor penggerak (W), maka berbagai faktor keamanan bisa 

diambil, sehingga koreksi pertama bisa diambil kecil. Jika faktor koreksi adalah fc, maka daya 

perencanaan adalah :  

               Pd = fc x P        (2.4) 

Tabel 1 Faktor Koreksi Daya yang ditransmisikan (Sularso, 1997) 

Daya yang akan ditransmisikan fc 

Daya rata-rata yang diperlukan 1.2-2.0 

Daya maksimum yang di perlukan 0.8-1.2 

Daya normal 1.0-1.5 

 

2.1.2.1. Feeding 

Feeding dalam proses pengefraisan adalah jarak penyayatan dalam satu menit yang dihitung dari 

besarnya sayatan pergigi (sz atau fz) dikalikan dengan jumlah mata potong dan dikalikan putaran 

pisau frais dalam satu menit. Perhitungan feeding dijabarkan seperti berikut :  

 Rumus untuk mencari feeding :   

S =  Sz x Z x n         (2.5) 

 

2.1.3. Guide ways dan slide ways 

Rumus perhitungan gaya pembebanan vertical : 
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     (2.6) 

     (2.7) 

     (2.8) 

     (2.9) 

Perhitungan total pembebanan :  

 Feq = R1 + R2 + R3 + R4                        (2.10) 

2.1.4     Ballscrew  

Rumus perhitungan torsi yang dibutuhkan ballscrew : 

                        (2.11) 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.2. Torsi servo motor  

servo pada sumbu x dan y, z tidak dibedakan dayanya karena beban yang akan digerakkan masih 

mencukupi untuk torsi yang sama : Motor servo pada sumbu x,y dan z : 400 watt (0.54 HP) dan 

3000 rpm Torsi pada motor servo pada sumbu x,y dan z :   

𝑇 =
5250 𝑥 0.54

3000
 = 0.945 Nm 

2.3. Spindle Motor  

Spindle motor adalah motor yang berfungsi untuk menggerakan cutting tools/ alat potong. Dimana 

torsi dan rpm yang sangat mempengaruhi kebutuhan pergerakan pemakanan. 

Diasumsikan  gaya pemakanan adalah 22 N. 

Fs = 0,8.u.t.𝜎𝑡 

(diambil dari kebutuhan gaya pemakanan untuk material kayu mahoni),  

Dimana : Fs  : gaya pemakanan (N)  

  u   : keliling (mm) 

   t   : tebal (mm) 

  𝜎𝑡 : Tegangan tarik maksimal (N/mm2) 

 (didapat dari tabel kelas kekuatan kayu)  

Tabel 2. Tabel kelas kekuatan kayu  
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Fs  = 0,8.u.t.𝜎𝑡 

   = 0,8.780.30.1,2  

   = 22.464 N. mm = 22 N.m 

dan diameter cutting tool adalah 6 mm (r =0.003 m).  

T = Fc x P   

      = 1,2 x 251,2 

      = 301.44 N. m   

Daya yang direncanakan pada motor spindel :  

Untuk maks. rpm yang di rencanakan adalah 24.000 rpm, maka didapat maks. daya untuk motor 

spindel :  

P = 𝑇 𝑥 
2𝜋 .  𝑛

60
  

    = 0.1𝑥 
2𝜋 .  24000

60
 

    = 0.1 x 2512 

    = 251,2 W  

Daya yang di rencanakan :  

Pd =  fc x P 

    =  1.2 x 251,2  

    =   301.44 W = 0,4 kW  

2.4. Feeding 

Tabel 3 Feeding  (Sumber : Feeding Mahony Wood, 2010) 
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Dari table diatas di peroleh untuk pengerjaan material mahogany wood adalah Tool yang digunakan 

yaitu HSS dengan diameter 6 dan jumlah mata potong 2 buah dengan kecepatan putaran 19700 Rpm 

dan kecepatan penyatan (feeding) adalah 1651 mm/menit. dengan maks. cutting depth 2.54 mm.  

2.5. Perhitungan Ballscrew  

1. Pada sumbu X :  

Berat dari mesin pada ballscrew x, Wsx = 200 N  

= 44 N ( berat sumbu z yang direncanakan ) + 56 N (berat sumbu y yang direncanakan) + 100 (berat 

sumbu x yang direncanakan) ( dihitung dari 3D model pada software solidworks 2016)  

Gaya gesekan dalam arah sejajar pada ballscrew X : 

Wx1 = µ . Wsx  

 = 0.03 x 200  

 = 6 N  

Total gaya : 

Wx = Wx1 + W1  

       = 6 + 46 

       = 52 N  

2. Pada sumbu Y :  

Berat dari mesin pada ballscrew y,  Wsy = 100 N 

= 44 N ( berat z yang direncanakan ) + 56 N ( berat sumbu y yang direncanakan ) ( diperhitungkan 

dari 3D model pada software solidworks)  

 

Gaya gesek dalam arah sejajar pada ballscrew y :  

Wy1 = µ . Wsy 

 = 0.03 x 100 

 = 3 N  

Total gaya : 

Wy = Wy1 + W1  

 = 3 + 46  

 = 49 N  

3. Pada sumbu Z :  

Berat dari mesin pada ballscrew z  Wsz = 44 N ( berat motor spindle beserta guideways) ( 

diperhitungkan dari 3D model pada software solidworks)  

Total gaya : 

Wz1 = µ . Wsz  

 = 0.03 x 44  

 = 1.3 N  

Gaya : 

Wz = Wz1 + W1  

 = 1.3 + 46  

 = 47.3 N  

Pitch ballscrew yang digunakan adalah, P = 5 mm 

Diameter ballscrew yang digunakan adalah D = 16 mm 



 

202 
 

 

 

  

    = tan−1 ( 
5

𝜋16
)  

    = tan−1 0.099 

    = 5.653° 

𝜃 =  tan−1(0.03)  

    = 1.718° 

Torsi yang digunakan untuk menggerakan ballscrew : 

𝑇 =  
𝐷

2
 𝑊 tan(𝛼 +  𝜃)  

    = 
16

2
 x 51 x tan (5.653 + 1.718) 

    = 
16

2
 x 51 x 0.129 

    = 52.63 Nmm 

D  = 0.526 Nm 

3.5 Pembebanan linier motion ways 

1. Y axis  

Berat yang diterima X axis (Z axis) : 

W = m x g  

     = 10 x 10  

     = 100 N  

Lo = 0.069 m L1 = 0.1 m 

Pfx = 0.03 m  Pfy = 0 m  Pfz = 0.03 m  

(Diambil dari jarak guide ke tengah pembebanan pada y axis) 

Fx = 0 N  Fy = 0 N   Fz = -100 N  

 

R1 =
100

4
+

(−100 𝑥 0− 0 𝑥 0.1)

2 𝑥 0.1
−  

(0 𝑥 0.1 −(−100) 𝑥 0.03)

2 𝑥 0.069
 

      = 25 N 

R2 = 
100

4
+

(−100 𝑥 0− 0 𝑥 0.1)

2 𝑥 0.1
+ 

(0 𝑥 0.1 −(−100) 𝑥 0.03)

2 𝑥 0.069
 

     = 47 N 

R3 = 
100

4
+

(−100 𝑥 0− 0 𝑥 0.1)

2 𝑥 0.1
+ 

(0 𝑥 0.1 −(−100) 𝑥 0.03)

2 𝑥 0.069
 

      = 25 N 

R4 = 
100

4
+

(−100 𝑥 0− 0 𝑥 0.1)

2 𝑥 0.1
− 

(0 𝑥 0.1 −(−100) 𝑥 0.03)

2 𝑥 0.069
 

      = 47 N 

Perhitungan total pembebanan :  

Feq = 25 + 47 + 25 + 47 

       = 144 N  

2. X Axis 

Berat yang diterima x axis + y axis + (z axis) : 

W = m x g 
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     = 20 x 10  

     = 200 N ( diasumsikan sebagai fz ) 

Lo = 0.067 m L1 = 0.4 m  

Fx = 0 N  Fy = 0 N         Fz = -200 N  

Pfx = 0.2 m  Pfy = 0 m         Pfz = 0.3 m (Diambil dari jarak guide ke tengah 

pembebanan pada x axis )  

Perhitungan gaya pembebanan vertical : 

R1 = 
200

4
+

(−200 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.4
−  

(0 𝑥 0.3 −(−200) 𝑥 0.2)

2 𝑥 0.067
 

      = 25 N 

R2 = 
200

4
+

(−200 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.4
+ 

(0 𝑥 0.3 −(−200) 𝑥 0.2)

2 𝑥 0.067
 

      = 323 N  

R3 = 
200

4
+

(−200 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.4
+ 

(0 𝑥 0.3 −(−200) 𝑥 0.2)

2 𝑥 0.067
 

      = 323 N 

R4 = 
200

4
+

(−200 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.4
− 

(0 𝑥 0.3 −(−200) 𝑥 0.2)

2 𝑥 0.067
 

      = 25 N 

Feq = 323 + 25 + 323 + 25  

       = 696 N  

3. Z axis 

W = m x g 

     = 4.4 x 10  

     = 44 N ( diasumsikan sebagai fz ) 

Lo = 0.09 m L1 = 0.05 m  

Fx = 0 N  Fy = 0 N         Fz = -44 N  

Pfx = 0.04 m Pfy = 0 m         Pfz = 0.3 m (Diambil dari jarak antara guide ke tengah 

pembebanan z axis) 

Perhitungan gaya pembebanan vertical : 

R1 = 
44

4
+

(44 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.05
−  

(0 𝑥 0.3 −(−44) 𝑥 0.04)

2 𝑥 0.09
 

      = 11 N 

R2 = 
44

4
+

(44 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.05
+  

(0 𝑥 0.3 −(−44) 𝑥 0.04)

2 𝑥 0.09
 

      = 20 N  

R3 = 
44

4
+

(44 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.05
+  

(0 𝑥 0.3 −(−44) 𝑥 0.04)

2 𝑥 0.09
 

    = 20 N 

R4 = 
44

4
+

(44 𝑥 0−0 𝑥 0.3)

2 𝑥 0.05
−  

(0 𝑥 0.3 −(−44) 𝑥 0.04)

2 𝑥 0.09
 

      = 11 N 

Feq = 11 + 20 + 20 + 11 

       = 62 N  

3.6 Analisa pembebanan pada rangka menggunakan software solidworks 

 

Pembebanan pada rangka dianalisis menggunakan software SolidWorks 2016 untuk mempermudah 

mengetahui berapa beban yang diterima oleh rangka. Analisis tersebut sebagai pedoman apakah 

dimensi dan material yang digunakan pada perancangan dapat memenuhi kebutuhan pembebanan. 

Sehingga memperkecil kemungkinan kendala pada rangka saat proses perakitan. Gambar ilustrasi 

model pembebanan pada rangka dapat dilihat dibawah : 
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Gambar 1 Von Mises Information 

Untuk mengetahui keamanan dari rangka Y axis mesin CNC hasil tegangan (Von Mises Stres) 

dengan yield strength material (dapat dilihat pada tabel 4.2) yaitu 4.108 N/mm² ≤ 27.574 N/mm² 

jadi rangka aman digunakan. Hasil displacement yang terjadi adalah 0.003 sehingga material yg 

digunakan dinyatakan aman/baik. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Design permodelan mesin CNC menggunakan software solidworks 2016 dengan 

pemodelan mesin tipe CNC moving gantry. Rangka yang digunakan untuk mesin CNC ini adalah 

aluminium Alloy. 

2. Mesin CNC Router ini dibuat melalui beberapa tahap. Dimana tahap tahap tersebut harus 

dilakukan secara beruntut untuk membuat mesin yang presisi. Tahapan yang di lakukan diantaranya 

: perancangan design dan mekanis, perakitan rangka CNC, Assembly rangka mesin CNC setting 

parameter control dan melakukan trial and eror. 

3. Kebutuhan biaya keseluruhan untuk pembuatan 1 unit CNC router kayu ini dibutuhkan 

biaya sebesar Rp.50.013.000. biaya tersebut sudah termasuk permesinan dan lain-lain. 

4. Mesin CNC router ini menggunakan motor servo x,y dan z sebesar 400W dan motor 

spindle sebesar 1.5Kw dengan kecepatan 24.000 Rpm. dan Feeding speed 1651 mm/min. mesin 

CNC ini mampu mengerjakan benda (maks) wood atau bahan yang lebih lunak lainnya. Dan mampu 

mencapai kepresisian hingga 0.01 mm saat proses pengerjaan benda kerja. 
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Abstrak 

Kerang merupakan salah satu komoditi perikanan yang telah dibudidayakan sebagai salah satu 

usaha sampingan masyarakat pesisir. Kegiatan dalam mengolah hasil laut kerang akan 

menghasilkan limbah. Besarnya jumlah limbah padat cangkang kerang yang dihasilkan 

memerlukan upaya serius untuk menanganinya agar dapat bermanfaat dan mengurangi dampak 

negatif terhadap manusia dan lingkungan.. Berdasarkan hasil perhitungan mesin clamshell crusher 

memiliki ukuran dimensi mesin 1000 x 500 x 1310 mm, Diameter poros utama 50 mm, diameter 

poros hammer 25 mm,ukuran hammer 40 x 40 x 80 mm,motor listrik 5,5 hp ,mesin menggunakan 

transmisi v belt.material mesin plat mesin ASTM 36,Profil yang digunakan jenis UNP dengan 

ukuran 80 x 45 mm. Proses selanjutnya dilakukan uji coba dengan waktu pemrosesan selama 10 

menit  dengan penggilingan 500 gr cangkang kerang,dari hasil uji coba tersebut,menghasilkan 

ukuran cangkang kerang sebesar 1 - 0,594 mm. 1 kg cangkang kerang dapat di haluskan dengan 

waktu yang lebih cepat daripada menggunakan alat penelitian sebelumnya yaitu dengan rata-rata 

waktu 6 menit 

Kata kunci: cangkang ,kerang, clamshell, crusher,.rancang bangun. 

1 PENDAHULUAN 

Kerang merupakan salah satu komoditi perikanan yang telah dibudidayakan sebagai salah satu usaha 

sampingan masyarakat pesisir. Kegiatan dalam mengolah hasil laut kerang akan menghasilkan 

limbah. Besarnya jumlah limbah padat cangkang kerang yang dihasilkan memerlukan upaya serius 

untuk menanganinya agar dapat bermanfaat dan mengurangi dampak negatif terhadap manusia dan 

lingkungan. 

Cangkang kerang yang melimpah bisa diolah menjadi produk kerajinan tangan yang dijual di banyak 

kawasan wisata pantai, mengingat prospek yang bagus tersebut maka perlu tindakan nyata untuk 

meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada dan salah satunya adalah mengolah 

cangkang kerang menjadi bahan campuran untuk pakan ternak 

Menurut hasil laboratorium, kandungan grit cangkang kerang meliputi calsium(Ca) sebesar 30% S/d 

40%, phospor(P) sebesar 1% dan Protein sebesar 3% s/d 4%, karena itu grit cangkang kerang sangat 

bagus diberikan sebagai campuran ransum atau diberikan tersendiri untuk ternak maupun peliharaan 

Yaitu ayam buras atau pedaging, ayam petelur juga ayam pelung, ayam hias maupun ayam petarung, 

juga baik untuk jenis burung pemakan bijian seperti burung dara dan kenari (Sudarmono,2003). 

Proses pembuatan grit cangkang kerang masih konvensional yaitu menumbuk cangkang kerang 

dengan memakai tenaga manusia untuk menghasilkan grit cangkang kerang, hal ini tentu akan 

menghambat laju produksi. 

Dalam permasalahan diatas dibutuhkan mesin untuk mempercepat proses penggilingan cangkang 

kerang. Mesin penggiling dengan motor belum banyak digunakan dalam proses penggilingan 

cangkang kerang. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pembuatan mesin 

penggiling cangkang kerang dimana memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan untuk 

mempercepat proses penggilingan sehingga meminimalkan waktu produksi serta menambah 

kapasitas produksi grit cangkang kerang.. 

mailto:afifsyahabudin2@gmail.com
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2 METODOLOGI 

Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini yang ditunjukkan pada diagram alir (flow 

chart) sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Diagram alir 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Identifikasi masalah 

Identifikasi dan perumusan masalah muncul dari latar belakang Proses pembuatan grit cangkang 

kerang masih konvensional yaitu menumbuk cangkang kerang dengan memakai tenaga manusia 

untuk menghasilkan grit cangkang kerang, hal ini tentu akan menghambat produksi. 

3.2  Observasi dan study literatur 

Dalam proses pembuatan penelitian ini untuk memperlancar dan memaksimalkan hasil penelitian 

penulis mengacu dan berpedoman dengan tinjauan pustaka dan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Studi yang dilakukan ada dua yaitu studi pustaka dan studi internet. Dari 

hasil studi yang dilakukan didapatkan teori sebagai berikut : 

A. Dalam suatu struktur konstruksi terdapat gaya yang diterima dalam konstruksi. Pada 

perencanaan mesin clampshell crusher ini untuk menghitung gaya tekan yang bekerja pada 

konstruksi menggunakan persamaan berikut ini: 

P = P design / N ……………………………………………………..(2.1)    

(Diktat mekanika Teknik 2007) 
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          dimana: 

P            = Gaya tekan (N)……………………………… ……(2.1) 

           P design  = Gaya faktor desain (N)………………………..…...(2.2) 

           N  = jumlah struktur  

P design adalah gaya yang direncanaan oleh desainer. Pada persamaan 2.1 dimana P design 

didapatkan dari persamaan berikut ini : 

P design  = W total x Faktor design  …………..………………(2.2)  

(Diktat mekanika Teknik 2007) 

dimana: 

W total = Berat total komponen yang bekerja pada  konstruksi mesin (kg) 

Faktor design = Faktor yang nilainya ditentukan oleh designer 

Setelah mendapatkan gaya factor desain, langkah selanjutnya yaitu menentukan momen maksimal 

yang bekerja pada profil menggunakan persamaan berikut : 

M max = P.L / 8 ……………………………………………...…..(2.3) 

 (Diktat mekanika Teknik 2007) 

Dimana : 

P = P design (N) 

L = Panjang profil (mm) 

Setelah mendapatkan nilai momen maksimal, maka selanjutnya menghitung modulus yang 

dibutuhkan pada profil dimana dapat ditentungan dengan persamaan berikut : 

…………………………………………………………….(2.4) 

(Diktat mekanika Teknik 2007) 

Dimana : 

W req  = Modulus yang dibutuhkan (mm3) 

M max = Momen maksimum yang bekerja pada profil (Nmm) 

σ = Tegangan ijin dari material profil (N/mm2) 

 deformasi dapat terjadi  pada  balok  atau batang apabila menerima kelebihan beban. 

Adapun persamaan yang digunakan untuk mencari deformasi pada konstruksi ini sebagai berikut : 

  ……………………………………………………(2.3)  

(Diktat mekanika Teknik 2007) 

Dimana : 

  ∆    = Deformasi maksimal (mm) 

  P    = Gaya tekan yang diterima (N)  
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  L    = Panjang profil (mm)  

  E    = Modulus elastisitas (N/mm2)  

  I    = Inersia (mm4) 

B.Perencanaan poros dan pasak 

     Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin 

meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan dalam transmisi seperti itu di pegang 

oleh poros. 

 

 

Ds=  [
5,1

𝜏𝑎
 𝑘𝑡 . 𝑐𝑏. 𝑇] 1/3……………………………………..(2.4) 

 (Sularso ,1996) 

dimana :  ds  = diameter poros yang direncanakan (mm)  

𝜎a  = kekuatan tarik bahan (kg/mm2) aτ  

Kt  = faktor koreksi untuk kemungkinan terjadinya     tumbukan  

Cb = faktor koreksi untuk kemungkinan terjadinya beban    lentur. 

 

3.3   Perhitungan Mesin 

     Perhitungan mesin dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi dan komponen yang sesuai untuk 

digunakan dalam mesin clamp crusher ini. Perhitungan dilakukan untuk menentukan spesifikasi 

mesin yang dibutuhkan, transmisi v belt, dan daya motor yang dibutuhkan. 

3.4  Pembuatan Desain 

Desain general arrangement dan detail drawing pada mesin clamp crusher ini akan menggunakan 

software Autocad dan untuk dimensi konstruksi dan perlengkapan sendiri mengacu pada data yang 

telah didapat dari perhitungan mesin. 

   

    Gambar 3.1 Desain mesin clamshell crusher     

                       Gambar 3.2 hammer 
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3.5 .hasil Perhitungan Mesin 

3.5.1 Perhitungan Daya motor 

1 Dari desain perancangan dilakukan menentukan dan meghitung spesifikasi motor dan hammer 

yang akan dibuat spesifikasi motor dan perencanaan hammer . Hasil perhitungan dapat dilihat di 

tabel bawah ini: 

 Tabel 3.1 Hasil perhitungan perencanaan system penghancur dan motor 

perencanaan system penghancur dan motor 

Jenis penghancur rotation hammer 

Putaran hammer : 400 RPM 

Jumlah hammer =20 buah 

Massa hammer = 3 kg 

Daya motor listrik yang di butuhkan : 3,957 Kw/5,5 hp 

Bahan poros utama penggiling : S55C dengan kekuatan Tarik 66 𝐾𝑔. 𝑚𝑚2 

Diameter poros  utama              : 60 mm 

Jumlah poros hammer              : 4 buah 

Bahan poros hammer               : S45C Dengan tensile strength 343 N/mm2 

Diameter poros hammer            : 25 mm 

Bearing                                      : SKF bearings dengan seri bearing W6204 

Diameter puli motor listrik (d1) : 100 mm 

Diameter puli (d2)                     : 360 mm 

Diameter Flywheel                    : 330 mm 

Energi yang tersimpan dalam flywheel : 883 joule 

 

 

3.6 Perhitungan konstruksi 

Rangka  mesin yang akan dibuat menggunakan baja karbon rendah, dan profil yang digunakan 

adalah profil UNP. Proses pembuatan rangka  yaitu dengan melakukan proses pemotongan 

menggunakan alat cutting wheel  sesuai ukuran yang telah di tentukan dalam proses perancangan, 

setelah itu dilakukan proses penyambungan logam dengan menggunakan las listrik SMAW. 

Tabel 3.2 Hasil perhitungan Rangka 

Dimensi utama rangka : 1000x 500 x1317 mm 

Baut : M12,M16 

Jenis Profil rangka mesin : UNP 80 

Material rangka profil  : ASTM A36 

Yield strength material profil : 250 Mpa 
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3.7  Proses fabrikasi  

Tahap fabrikasi dan perakitan merupakan rangkaian pekerjaan dari beberapa komponen material 

yang akan dirangkai menjadi satu dengan pelaksanaan setahap demi setahap sampai menjadi suatu 

bentuk salah satu konstruksi sehingga dapat dipasang atau dirakit menjadi sebuah bentuk akhir yang 

diinginkan dan direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan akan dilakukan dengan beberapa tahap yang 

akan dijelaskan dan disertakan tampilan gambar saat proses fabrikasi dan perakitan berjalan. 

3.8     4.3.1  Alat yang digunakan dalam proses fabrikasi 

            

          Dalam melakukan proses fabrikasi terlebih dhulu menentukan alat  

      apa saja yang nantinya akan di gunakan dalam pembuatan mesin   

           clamshell crusher, alat – alat yang digunakan yaitu : 

  1. meteran dan caliper  

  2. penggaris 

  3. Gergaji besi 

  4. Mesin las SMAW 

  5. Mesin Bubut 

  6. Mesin bor 

  7. Mesin bending  

  8. Gerinda  

3.9 Hasil Akhir Mesin 

Setelah dilakukan proses pembuatan dan perakitan mesin sesuai dengan desain yang telah dibuat 

diperoleh mesin yang telah jadi sesuai pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 3.5  Hasil akhir mesin 
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3.10  Perfomasi Kinerja Mesin 

Hasil perbandingan dari penghancur cangkang kerang dengan cara tradisional menggunakan 

penumbuk dengan menggunakan mesin penggiling crusher ditunjukkan dari tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1  Hasil dari gilingan dengan alat tradisional 

Berat awal cangkang Hasil tumbukan pertama Hasil tumbukan ke 2 waktu 

500 gr 380 498 gr 30 menit 

500 gr 410 490 gr 30 menit 

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 

 

Dari pengujian proses penggilingan cangkang kerang dengan menggilinga cangkang kerang seberat 

500 gr menggunakan mesin clamshell crusher  didapatkan hasil sebagai berikut ini : 

Tabel 1.2  Hasil pengujian mesin 

Berat awal  cangkang Hasil gilingan yang 

lolos pengayakan 

Hasil gilingan yang 

tidak lolos pengayakan 

waktu 

500 gr 395 105 3.43 menit 

500 gr 410 90 3.15 menit 

Berdasarkan table 1.1 dan 1.2  dapat kita lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menggiling 

cangkang kerang lebih cepat dibandingkan dengan alat pada penelitian sebelumnya , hasil yang 

tidak lolos ayakan nantinya akan di kumpulkan lebih banyak dan digiling lagi hingga mencapai 

ukuran yang sesuai standart mesh amerika 

4. KESIMPULAN 

1. Perhitungan mesin clamshell crusher menggunakan material profil ASTM A36 dengan tensile 

strength, ultimate : 400 – 550 N/mm2 tensile strength, yield : 250 N/mm2. Diameter poros hasil 

perhitungan adalah 60 mm, dengan material S55C. Dimensi utama mesin adalah panjang 1000 mm 

x lebar 450 mm x tinggi 1317 mm. Jenis profil rangka yang digunakan adalah UNP 80 x 45 mm 

,jumlah hammer penggiling yaitu 20 buah menggunakan material square bar steel dengan dimensi 

hammer 40 x 40 x 80 mm. Perakitan profil dan plat menggunakan metode pengelasan SMAW. 

Biaya produksi mesin yang diperlukan sebesar Rp 13.393.000,00 

2.  pengujian mesin clamshell crusher dilakukan dengan rentang waktu 6 – 10 menit berdasarkan 

hasil percobaan 1 kg cangkang kerang dapat di haluskan dengan waktu yang lebih cepat daripada 

menggunakan alat penelitian sebelumnya yaitu dengan rata-rata waktu 6 menit.   

3.  dari Hasil uji coba penggilingan cangkang kerang dengan mesin clamshell    crusher,telah 

didapatkan    hasil penggilingan dengan ukuran butiran 1 - 0,594 mm  
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Abstrak 

Permintaan produksi tahu takwa dan stik tahu yang semakin meningkat di kalangan masayarakat 

lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Kediri. Akan tetapi pada proses pembuatan tahu 

takwa dan stik tahu terdapat tahapan proses penekanan kedalam cetakan dengan cara tradisional 

yaitu dengan pembebanan menggunakan batu yang memerlukan waktu lama, membutuhkan tempat 

yang luas, memerlukan tenaga karyawan yang lebih dan memiliki tingkat resiko kecelakaan 

karyawan yang tinggi sehingga produsen tahu takwa dan stik tahu memiliki efektivitas dan 

produktivitas yang rendah. Dari permasalahan diatas dibutuhkan mesin pencetak tahu dan stik tahu 

dimna menggunakan sistem elektro pneumatik. Metode yang digunakan dalam pembuatan mesin ini 

yaitu perhitungan mesin, desain kontruksi, perencanaan sistem elektro pneumatik, fabrikasi dan 

perakitan. Hasil dari pengujian mesin pencetak tahu ini dengan tekanan angin sebesar 6 kgf/cm2 

menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses penekanan tahu rata-rata sebesar 3 menit 

19 detik dan untuk penekanan stik tahu sebesar 10 menit 3 detik. Dapat disimpulkan bahwa mesin 

pencetak tahu ini bekerja lebih effisien dibandingkan dengan cara tradisional.  

Kata kunci: Elektropneumatik, Mesin Pencetak, Penekanan, Tahu dan Stik Tahu. 

1 PENDAHULUAN 

Seiring meningkatnya kemajuan bidang teknologi banyak industri yang memanfaatkan teknologi 

untuk memudahkan pekerjaan manusia mulai dari industri makanan, minuman, permesinan, hingga 

pertambangan. Teknologi berperan penting dalam industri dalam berbagai aplikasi. Tetapi dalam 

Industri makanan terutama produsen tahu di Indonesia masih belum memanfaatkan teknologi secara 

maksimal, salah satunya produsen tahu takwa di Kota Kediri yang masih menggunakan cara 

tradisional dalam pembuatan tahu takwa dan stik tahu. 

Dalam proses pembuatan tahu takwa terdapat tahapan proses penekanan kedalam cetakan. Dalam 

tahapan proses pencetakan tersebut produsen tahu takwa masih menggunakan cara tradisional yaitu 

dengan meletakkan beban batu diatas cetakan yang bertujuan untuk mengeluarkan kandungan air 

pada tahu, cara tradisional ini dinilai kurang efektif karena dalam prosesnya membutuhkan tenaga 

yang lebih dikarenakan karyawan harus mengangkat batu dengan berat rata-rata 20 kg sebagai beban 

tekan cetakan, membutuhkan tempat yang luas dalam penempatan cetakan, membutuhkan waktu 

proses yang lama dan tingkat resiko kecelakaan karyawan tinggi. 

Rata-rata pembuatan tahu takwa membutuhkan waktu proses tekan selama 15 menit, sedangkan 

untuk pembuatan stik tahu memiliki waktu yang lebih lama yaitu selama 1 jam, hal ini dikarenakan 

pembuatan stik tahu harus memiliki kadar air yang seminimal mungkin sehingga  mempercepat 

proses penjemuran. Karena proses penekan tersebut membutuhkan waktu yang lama produsen tahu 

takwa memiliki efektivitas dan produktivitas yang rendah. 

Banyaknya permintaan akan tahu takwa dan stik tahu oleh masyarakat lokal maupun wisatawan 

yang berkunjung ke Kota Kediri, ditambah dengan adanya internet dimana memungkingkan untuk 

memperjualkan tahu takwa dan stik tahu secara online memperpanjang daftar permintaan tahu takwa 

maupun stik tahu. 

Dalam permasalahan diatas dibutuhkan mesin untuk mempercepat proses pencetak tahu takwa dan 

stik tahu dengan tingkat efisiensi tinggi, aman terhadap resiko kecelakaan, tidak membutuhkan 
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tempat yang luas dan penggunaan simpel. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan desain dan 

sistem untuk mesin pencetak tahu takwa dan stik tahu dengan sistem elektropneumatik dimana 

memiliki keunggulan–keunggulan tersebut untuk menambah efisiensi dan produktivitas produsen 

tahu takwa dan stik tahu. 

2 METODOLOGI 

Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini yang ditunjukkan pada diagram alir (flow 

chart) sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Diagram alir 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pembuatan Konsep 

Untuk mendapatkan konsep desain dan spesifikasi mesin yang diinginkan maka dilakukan survey 

dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke produsen tahu. 

3.2 Pembuatan Desain 

Desain general arrangement dan detail drawing pada mesin pencetak tahu dan stik tahu ini akan 

menggunakan software Autocad. Adapun konsep yang telah dibuat seperti pada gambar berikut ini  
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 Gambar 3.1 Konsep desain 1   Gambar 3.2 Konsep desain 2 

Penyaringan konsep dilakukan untuk memilih konsep yang lebih baik. Disini ada peran bobot 

kepentingan untuk setiap kriteria seleksi penilian.  

Tabel 3.1 Penyaringan konsep 

Konsep Desain Nilai Absolut Nilai Relatif (%) 

Referensi (Alat 

Tradisional) 

3 30 

Konsep Desain 1 3,8 38 

Konsep Desain 2 3,2 32 

 

Dari Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa konsep desain 1 dapat dilanjutkan pada tahap pembuatan. 

3.3 Perhitungan Mesin 

3.3.1 Perhitungan Konstruksi 

 Penyangga 1 horizontal mesin  : 

 P  =   = 176,4 N 

 M max     =   = 21168 N.mm 

 Wrequirement  =  = 0,339 cm3 

 Penyangga 2 jorizontal mesin : 

 P  =   = 176,4 N 

 M max     =   = 19845 N.mm 

 Wrequirement  =  = 0,318 cm3 

 Perhitungan Konstruksi Kaki pada Mesin : 

 P  =   = 89,213 N 
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 M max     =      = 17842,5 N.mm 

 Wrequirement  =     = 0,285 cm3 

3.3.2 Perhitungan Diameter Silinder Pneumatik 

 Silinder Pengepresan 

 F  = A . p – Rr (maju) 

 Dimana :  

 F = Gaya torak/ piston efektis (Newton) 

  = 196 N 

 A = Luas penampang silinder tanpa batang torak/piston 

 p = Tekanan kerja 

 Rr = Gaya gesek 3-20% dari gaya terhitung 

  = 15% x 196 N = 29,4 N 

  p =    =    = 0,1018 N/mm2 

  A =     =    = 484,801 mm2 

  D2 = A x 4 / π  = 484,801 x 4 / 3,14 

   = 617,580 mm2 

  D = 24,851 mm 

  Diameter silinder pengepresan yang digunakan sebesar 40 mm dengan panjang 

stroke yaitu 150 mm 

 Silinder Pendorong 

 Dimana : 

 F = Gaya torak/ piston efektis (Newton) 

  = 39,2 N 

 A = Luas penampang silinder tanpa batang torak/piston 

 p = Tekanan kerja  

 Rr = Gaya gesek (3 – 20%) 

  = 15 % x 39,2 N 

  = 5,88 N 

 A =     =    =  96,960 mm2 

 D2 = A x 4 / π  = 96,960 x 4 / 3,14  = 112,780 mm2 

 D = 10,619 mm 

  Diameter silinder pendorong yang digunakan sebesar 32 mm dengan panjang 

stroke yaitu 300 mm. 
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3.3.3 Perhitungan Kompresor Angin 

Jika efisiensi Volumetrik (ηv) 80% Efisiensi Adiabatik Keseluruhan (ηad) 70 % , dan direncanakan 

menggunakan kompresor torak tingkat satu dengan Qs sebesar 0,11 m3/min dan menekan dengan 

tekanan 6 kgf/cm2. 

Maka daya adiabatik yang diperlukan untuk memampatkan 1 m3/min udara menjadi 6 kgf/cm2 

dengan kompresor 1-tingkat menurut tabel sebesar 4,3118, jadi untuk laju volume udara total (Qs) 

sebesar 0,11 m3/min akan diperlukan daya sebesar : 

 Lad   =  Qs x 4,3118  

  = 0,11 x 4,3118 

  = 0,474 kW 

Dengan efisiensi adiabatis total sebesar ηad = 70% maka daya yang diperlukan kompresor 

 adalah 

 Ls  =     =        =   0,677 kW  

Sehingga daya kompresor yang dibutuhkan untuk bekerja pada mesin yaitu minimal 0,677 kW atau 

677 Watt. 

3.4 Perencanaan Sistem Elektropneumatik 

3.4.1 Step Diagram 

Adapun step diagram pada rangkaian sistem elektropneumatik yang digunakan pada mesin ini yang 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 3. 3 Step diagram sistem mesin pencetak tahu dan stik tahu. 

3.4.2 Rangkaian Elektropneumatik 

Dalam rangkaian elektropneumatik ini menggunakan software Festo Fluidsim untuk merancang 

rangkaian yang bekerja pada sistem. Adapun rangkaian sistem yang telah direncanakan yang 

ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.4  Rangkaian elektropneumatik. 
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Sesuai dengan gambar 3.4 dalam rangkaian elektropneumatik mesin menggunakan 1 units power 

supply 24V DC, solenoid valve 5/2-way 2 unit sebagai penggerak silinder pneumatik, 4 unit limit 

switch, 4 unit relay yang memiliki 3 unit koil setiap relay. 

3.5 Hasil Akhir Mesin 

Setelah dilakukan proses pembuatan dan perakitan mesin sesuai dengan desain yang telah dibuat 

diperoleh mesin yang telah jadi sesuai pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 3.5  Hasil akhir mesin 

3.6 Perfomasi Kinerja Mesin 

Hasil perbandingan dari pengepresan tahu dengan cara tradisional menggunakan pembebanan batu 

dan pengepresan tahu menggunakan mesin ditunjukkan dari tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2  Hasil dari prengepresan menggunakan cara tradisional 

Pengepresan dengan cara tradisional 

Proses Volume Awal Volume Akhir Waktu 

Tahu 12.000cm3 6.000 cm3 15 menit 

Stik Tahu 6.000 cm3 3.000 cm3 1 Jam 

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 

 

Dari pengujian proses pengepresan tahu dengan tekanan kerja mesin sebesar 6 kgf/cm2 didapatkan 

hasil sebagai berikut ini : 

Tabel 3.3  Hasil pengujian mesin 

Pengujian 1 

Proses Volume Awal Volume Akhir Waktu 

Tahu 11.550 cm3 5.775 cm3 3 menit 18 detik 

Stik Tahu 5.775 cm3 2.885 cm3 9 menit 56 detik 

Pengujian 2 

Proses Volume Awal Volume Akhir Waktu 

Tahu 11.650 cm3 5.775 cm3 3 menit 20 detik 

Stik Tahu 5.775 cm3 2.890 cm3 10 menit 9 detik 

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 

 

Dari hasil pengujian mesin didapat waktu rata-rata yang diperlukan proses pengepresan untuk tahu 

sebesar 3 menit 19 detik dan untuk proses stik tahu sebesar 10 menit 3 detik dengan hasil akhir 

ketebalan tahu yang rata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mesin ini bekerja lebih cepat 

dibandingkan dengan cara tradisional dimana untuk proses pengepresan tahu membutuhkan waktu 

sebesar 15 menit sedangkan stik tahu membutuhkan waktu selama 1 jam. 
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4 KESIMPULAN 

1. Pada perencanaan mesin ini menggunakan profil hollow dengan ukuran 38 x 38 x 1.2 mm 

sebagai konstruksi mesin dengan nilai modulus sebesar 2,02 cm3. Nilai defleksi pada profil sebesar 

0,123 mm dan dikatakan aman dikarenakan nilai tersebut lebih kecil dari nilai defleksi ijin yaitu 

sebesar 4,17 mm. Diameter piston untuk pengepresan sebesar 40 mm dengan panjang stroke sebesar 

150 mm dan diameter piston untuk pendorong sebesar 30 mm dengan panjang stroke sebesar 300 

mm. Daya kompresor yang diperlukan mesin untuk proses pencetakan dengan tekanan 6 kgf/cm2 

sebesar 0,677 kW atau 677 Watt. Dengan ukuran utama mesin yaitu panjang 900 mm lebar 676 mm 

dan tinggi 1200 mm. 

2. Dalam proses pembuatan mesin ini menggunakan material ASTM A36 untuk konstruksi 

mesin dan material kayu pinus untuk cetakan tahu dengan desain sesuai gambar teknik yang telah 

direncanakan dan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. 

3. Rangkaian elektropneumatik menggunakan 1 units power supply 24V DC, solenoid valve 

5/2-way 2 unit sebagai penggerak silinder pneumatik, 4 unit limit switch, 4 unit relay yang memiliki 

3 unit koil setiap relay. 

4. Dari hasil pengujian didapat hasil pengepresan tahu dari volume rata-rata 11.600 cm3 

menjadi 5.775 cm3 memerlukan waktu sebesar 3 menit 19 detik, dan untuk pengepresan stik tahu 

dari volume 5.775 cm3 menjadi 2.887,5 cm3 memerlukan waktu sebesar 10 menit 3 detik dengan 

hasil akhir ketebalan tahu yang rata. 
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Abstrak 

Pada sektor pertanian para petani yang tidak memiliki irigasi air yang memadai membutuhkan 

pompa air untuk memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian. Pompa air ini merupakan pompa 

berbahan bakar fosil yang ketersediaannya semakin sedikit dan  harganya semakin meningkat. 

Solusi agar kebutuhan air terpenuhi yaitu dengan memanfaatkan energi alternatif berupa energi 

angin. Turbin angin yang digunakan adalah turbin angin vertikal Savonius tipe L karena memiliki 

effiensi tinggi dan mudah dalam penggunaannya. Metode  yang digunakan yaitu pembuatan desain, 

perhitungan konstruksi, fabrikasi dan perakitan.Hasil dari pengujian turbin angin vertikal savonius 

tipe L menghasilkan debit minimum pompa air sebesar 0.0018 m3/menit pada kecepatan angin 3 

m/s dan 0.0031 m3/menit pada kecepatan angin 5 m/s..  

Kata kunci: angin,  turbin angin, savonius, vertikal sudu, pompa air. 

1 PENDAHULUAN 

Dewasa ini konsumsi bahan bakar fosil semakin meningkat dan terfokus kepada penggunaannya 

yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Bahan bakar fosil ini berupa minyak yang jumlahnya 

semakin berkurang dan harganya juga semakin meningkat. Pada sisi lain tersedia berbagai jenis 

energi alternatif yang dapat diperbaharui, jumlahnya melimpah serta tersedia dengan waktu yang 

lama dan tidak juga menimbulkan polusi, diantaranya energi angin, energi matahari, energi air dan 

lain sebagainya.  

Pada sektor pertanian penggunaan pompa air bahan bakar fosil sangat efektif untuk pengairan sawah 

tetapi juga memberikan dampak ekonomi karena para petani harus membeli bahan bakar dan sewa 

pompa air tersebut. Pada sisi lain sawah sebagai salah satu lahan terbuka sehingga cukup membantu 

terjadinya angin. Energi angin ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan diketahui kecepatan angin rata-rata untuk daerah Jawa Timur adalah 

3 m/s. Kecepatan angin ini tergolong rendah namun tidak berarti tidak bisa dimanfaatkan (Akbar 

Rachman., 2012). 

Terdapat banyak jenis turbin angin yang bisa dimanfaatkan sebagai konversi energi. Secara garis 

besar terbagi menjadi dua yaitu turbin angin vertikal dan turbin angin horizontal. Masing-masing 

jenis memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Dalam permasalahan diatas dibutuhkan suatu alat yang dapat menjadi pompa air yang mana dapat 

beroperasi maksimal di kecepatan angin rendah dan tidak diperlukan biaya dalam mengoperasikan 

alat tersebut. Salah satunya yaitu memanfaatkan energi angin dengan menggunakan turbin angin 

untuk menggerakkan pompa air. Kemudian salah satu bentuk turbin angin yang memiliki torsi yang 

besar, kecepatan mulai dengan angin yang rendah, tinggi tower yang tidak terlalu tinggi dan mudah 

dibuat adalah turbin angin vertikal tipe Savonius. . Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat 

“Rancang Bangun Turbin Angin Savonius Tipe L sebagai Penggerak Pompa Air”. 

2 METODOLOGI 

Adapun sistematika yang digunakan pada penelitian ini yang ditunjukkan pada diagram alir (flow 

chart) sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Diagram alir 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pembuatan Desain 

Pembuatan desain dan spesifikasi perancangan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

hasil pengamatan di lapangan. 

  Kecepatan angin minimum : 3 m/s 

  Head total pompa air  : 15 m 

  Debit pompa air minimum  : 0.003 m3/menit 

  Jumlah sudu   : 4 

  Kebutuhan air    : 1 m3/hari 

  Diameter turbin angin  : 1.6 m 

Dari spesifikasi perancangan tersebut dibuat desain turbin angin dan pompa air dengan 

menggunakan software inventor 2017. Berikut ini desain turbin angin dan pompa air. 
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Gambar 3.1 Turbin Angin     Gambar 3.2 Pompa Air 

Turbin angin dirancang dengan geometri dasar  tipe L dengan jumlah sudu 4 agar menghasilkan 

daya dorong yang lebih besar dan  berputar stabil pada kecepatan angin yang berubah-rubah. Jenis 

pompa yang digunakan adalah jenis perpindahan positif tipe diafragma karena memiliki gaya 

gesek rendah sehingga sesuai dengan karakteristik teoritis turbin angin yang memiliki putaran 

rendah.  

3.2 Perhitungan Turbin Angin dan Pompa Air 

 Dari desain perancangan dilakukan perhitungan spesifikasi teoritis turbin angin dan 

perhitungan elemen mesin. Hasil perhitungan dapat dilihat di tabel bawah ini: 

 Tabel 3.1 Hasil perhitungan karakteristik teoritis turbin angin dan pompa air 

Karakteristik Teoritis Turbin Angin dan Pompa Air 

Debit pompa : 0.00031 m3/menit 

Jumlah Usaha : 8 kali/menit 

Panjang Langkah : 40 mm 

Diameter : 140 mm 

Daya Pompa : 7.35 watt 

Daya Turbin Angin : 7.87 watt 

Kecepatan Putar Ujung Turbin Angin : 2.1 m/s 

Luasan Sudu Turbin Angin : 3.1 m2 

 

Tabel 3.2 Hasil perhitungan elemen mesin 

Poros : 25 mm 

Baut : M8 

Profil Lengan Sudu : 19 x 19 x 1.6 mm 
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Profil Tower : 39 x 39 x 1.2 mm 

Keling : 5 mm 

3.3 Fabrikasi dan Perakitan 

 Hasil fabrikasi dan perakitan turbin angin dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.3 Turbin Angin 

 

Gambar 3.4 Pompa Air Diafragma 

 

Gambar 3.4 Turbin Angin dan Pompa Air 

 

3.4 Performa Kinerja Turbin Angin dan Pompa Air 

 Hasil pengujian turbin angin dan pompa air ditunjukkan dari tabel dibawah ini 

Tabel 3.3  Hasil pengujian pompa air per rotasi 
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Pengujian Ke Kapasitas botol 
Jumlah 

Rotasi 

Volume Air per 

rotasi (m3) 

Teori (m3) 

1 600 ml 8 0.000075 0.00031 

2 600 ml 9 0.000069 0.00031 

3 600 ml 8 0.000075 0.00031 

4 600 ml 7 0.000085 0.00031 

Rata-rata 0.000076  

  Sumber : Hasil Penelitian, 2017 

 

  Tabel 3.4  Hasil pengujian mesin 

Angin 

(m/s) 

Teori 

(RPM) 

Pengujian 1 

(RPM) 

Pengujian 2 

(RPM) 

Rata-rata 

(RPM) 

Debit 

(m3) 

1 3 - - -  

2 6 - - -  

3 10 20 24 22 0.0017 

4 13 31 33 32 0.0024 

5 16 41 40 40.5 0.0031 

  Sumber : Hasil Penelitian, 2017 

 

Dari hasil pengujian debit aktual pompa air didapat rata-rata 0.000076 m3/rotasi. Kemudian 

dilakukan pengujian turbin angin dan pompa air dengan kecepatan angin antara 1m/s sampai dengan 

5 m/s didapatkan debit air 0.0017 m3/ menit dan pada kecepatan angin 5 m/s didapatkan debit air 

0.0031 m3/ menit. 

4 KESIMPULAN 

1. Pada perencanaan pembuatan turbin angin didapatkan ukuran luasan sudu minimum 3.1 

m2 . Setelah itu dipotong plat galvanis dengan panjang 0.9 m dan lebar 0.98 m dan kemudian 

dibentuk sudu turbin tipe L sebanyak 4 sudu. Turbin ini mampu menghasilkan daya 8.14 watt pada 

kecepatan angin 3  m/s dengan tips speed ratio 0.7. 

2. Pada perencanaan pembuatan pompa air dipilih pompa air yang menggunakan diafragma 

karena memiliki gaya gesek yang kecil dan cocok digunakan bersama dengan turbin angin vertikal. 

Diameter tabung pompa air dipilih 140mm dengan panjang 80mm. Panjang langkah pompa sebesar 

40 mm menghasilkan volume perencanaan 0.00031 m3/langkah. Debit air 0.003 m3/menit dengan 

jumlah usaha 8 kali/menit dan daya pompa air minimum sebesar 7.35 watt. 

3. Dari hasil pengujian didapatkan putaran rpm turbin angin semakin meningkat dengan 

bertambahnya kecepatan angin. Pompa air yang telah dibuat memiliki volume aktual 0.000076 

m3/langkah. Volume aktual lebih kecil karena penggunaan katup satu arah dengan beban rendah 

untuk meningkatkan putaran awal turbin sehingga menurunkan efisiensi pompa pada putaran 

rendah. Pengujian turbin angin dilakukan pada kecepatan angin 1 m/s sampai 5 m/s. Turbin angin 

dengan beban pompa air mampu berputar rata-rata 22 rpm pada kecepatan angin 3 m/s dengan debit 

air  0.0017 m3/menit. Pada kecepatan angin 5 m/s turbin angin mampu berputar 32 rpm dengan debit 

air 0.0031 m/s. 
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Abstrak 

Produk Cap Lem Fox diproduksi oleh PT. Manufaktur Plastik dengan  mesin Injection Moulding. 

Namun pada awal produksi untuk mendapatkan berat produk yang diinginkan parameter yang 

digunakan masih trial and error, sehingga permasalahan yang muncul adalah berat produk belum 

ideal yaitu 4,6 gram, berat ideal yang diinginkan perusahaan adalah 4.25 gram. Dengan 

permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena membutuhkan 

material yang lebih banyak untuk setiap produknya sehingga menyebabkan membengkaknya biaya 

produksi. 

Penelitian ini memfokuskan parameter injection speed, holding time, cooling time, dan temperatur 

leleh dengan variasi  injection speed 45 mm/s, 50 mm/s, dan 55 mm/s; holding time 2 detik, 2.5 detik, 

dan 3 detik; cooling time 5 detik, 7 detik, dan 9 detik serta temperatur leleh 250 °C, 260 °C, dan 

270 °C. Dalam penelitian ini metode analisa yang digunakan adalah Taguchi dengan pendekatan 

ratio signal to noise (RSN) smaller the better untuk mengetahui pengaruh faktor serta menentukan 

parameter optimal agar dihasilkan berat yang lebih efisien dari pada sebelumnya. 

Dari hasil penelitian didapatkan kondisi optimum pada parameter injection speed 55 mm/detik, 

holding time 2 detik, cooling time  5 detik, dan melt temperature 260 °C. Dengan parameter tersebut 

berat yang dihasilkan adalah 4.417 gram dengan cacat berat  0.167 gram. 

Kata kunci : Injection Moulding, Metode Taguchi, Optimasi, dan Parameter Proses 

1. PENDAHULUAN 

Produk dengan bahan baku plastik banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya 

botol, bahan bangunan, perabotan rumah tangga, otomotif dan lain sebagainya. Untuk membuat 

produk dengan bahan baku plastik sesuai dengan yang kita kehendaki dibutuhkan suatu teknologi 

yang memadai, seperti mesin Injection Moulding. Salah satu keunggulan dari mesin Injection 

Moulding adalah mampu membuat produk berbahan baku plastik dengan bentuk yang rumit dengan 

kepresisisian yang tinggi. Secara umum Injection Moulding adalah pembentukan suatu produk 

material plastik dengan bentuk dan ukuran yang dikehendaki yang dipanaskan sampai titik leleh 

tertentu kemudian di injeksikan kedalam cetakan atau mold dengan bantuan mesin. Dalam proses 

Injection Moulding kita harus memperhatikan beberapa parameter yang dapat mempengaruhi hasil 

dari sebuah produk, seperti temperature, filling phase, holding phase, dan plasticizing. Jika dalam 

menentukan setting parameter kurang tepat, maka produk akan memberikan hasil yang kurang baik 

atau belum sesuai dengan spesifikasi produk. 

Cap lem fox adalah tutup dari botol lem fox yang diproduksi oleh PT. Manufaktur Plastik dengan 

mesin Injection Moulding. Namun pada saat tahap awal produksi, untuk mendapatkan berat produk 

yang diinginkan masih menggunakan parameter trial and error, sehingga permasalahan yang 

muncul adalah berat produk masih belum ideal yaitu 4,6 gram, akan tetapi berat ideal yang 

diinginkan oleh PT. Manufaktur Plastik adalah 4.25 gram. Dengan munculnya permasalahan diatas 

maka dapat menyebabkan kerugian bagi PT. Manufaktur Plastik karena membutuhkan material yang 

lebih banyak yang dibutuhkan perproduknya. Apabila produk tersebut di reject maka kerugian bagi 

perusahaan dalam hal membengkaknya biaya dan waktu produksi karena mengolah kembali produk 

yang di reject, yang dapat menyebabkan tertundanya waktu pengiriman. 

mailto:hadhfir@gmail.com
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Dari latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variasi 

waktu, dan temperatur yang berpengaruh terhadap berat produk hingga memperoleh hasil yang baik 

secara ukuran berat, yang pada akhirnya akan berdampak pada efisiensi penggunaan material plastik, 

efisiensi biaya dan waktu produksi. Diharapkan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai acuan, 

apabila terjadi permasalahan yang sama dalam analisa produk dengan metode yang berbeda 

sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang dibutuhkan selama penelitian antara lain : 

1. Alat-alat tulis 

2. Alat bantu dokumentasi 

3. Alat bantu pengukur berat (neraca digital) 

4. Perangkat lunak dan perangkat keras untuk menganalisa hasil penelitian. 

5. Mesin Injection Moulding dengan tipe mesin ARB 50-2, 

sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah polipropilen (PP). 

 

2.2  Langkah-langkah Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil produk yang sesuai dengan persyaratan, diperlukan langkah langkah yang 

tepat dan jelas guna memberikan kemudahan bagi peneliti. Langkah-langkah tersebut antara lain : 

1. Pemilihan Variabel Penelitian 

a. Variabel Tak Bebas 

Variabel tak bebas adalah variabel yang perubahannya tergantung pada variabel-variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel tak bebas yang diteliti adalah berat dari produk Cap Lem Fox. 

b. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang perubahannya tidak tergantung pada variabel lain. Pada tahap 

ini akan dipilih faktor-faktor yang akan diselediki pengaruhnya terhadap variabel tak bebas yang 

bersangkutan. Dalam Penelitian ini diambil 4 faktor atau variabel bebas diantaranya temperature 

leleh, injection speed, holding time, dan cooling time dengan alasan karena didalam injection unit 

terdiri dari 4 fase, yaitu temperature, injection filling phase, holding phase, dan plasticizing. 

Sehingga setiap dari fase diambil satu faktor. Pemilihan dari parameter yang diambil di dalam 

penelitian didasarkan pada penelitian terdahulu. Jadi dalam penelitian ini variabel bebas yang 

digunakan adalah Temperatur leleh (D), Injection speed (A), holding time (B), dan cooling time (C). 

Dalam penelitian ini tidak diambil injection time karena pada mesin injection moulding type ARB 

50-2 pengaturan untuk injection time tidak tersedia, maka cukup diwakili oleh injection speed. 

2. Menghitung Derajat Kebebasan 

Menghitung derajat kebebasan diperlukan untuk menghitung jumlah pengujian yang harus 

dilakukan. Derajat kebebasan faktor dan level sesuai dengan persamaan sebagai berikut. 

Vfl = (banyaknya level -1) 

3. Pemilihan Matriks Ortogonal 

Matriks ortogonal yang dipilih adalah yang mempunyai derajat kebebasan sama atau lebih besar 

dengan total derajat kebebasan. Maka matriks ortogonal yang sesuai dengan eksperimen yaitu : 

Derajat kebebasan  = (banyaknya faktor) x (banyaknya level-1) 

  L9(34) = 4 x (3-1) = 8 derajat kebebasan. 

Jadi matriks orthogonal yang dipilih adalah L9(34). 

Tabel 2.1 Matriks Ortogonal L9(34) 

Matriks Ortogonal L9(34) 

Eksperimen A B C D 

1 1 1 1 1 

2 1 2 2 2 

3 1 3 3 3 

4 2 1 2 3 



 

227 
 

 

 

5 2 2 3 1 

6 2 3 1 2 

7 3 1 3 2 

8 3 2 1 3 

9 3 3 2 1 

(Sumber : Res J, 1991) 

 

4. Proses Injeksi 

Melaksanakan proses ijeksi sesuai dengan kombinasi variasi level antar faktor  yang sebelumnya 

sudah direncanakan. Proses ini bertujuan untuk bahan analisa pengaruh faktor serta optimasi faktor 

terhadap respon. 

5. Analisa 

Analisa dilakukan untuk perhitungan hasil pengujian dengan metode taguchi serta bantuan software 

minitab untuk mengetahui parameter yang berpengaruh dan mencari parameter yang optimal 

terhadap berat dari produk cap lem fox. Setelah mengatahui level faktor yang optimal selanjutkan 

dilakukan pengujian konfirmasi yang bertujuan untuk memverifikasi analisa yang telah didapatkan 

sebelumnya. 

6. Kesimpulan dan saran 

Dengan hasil yang di dapat kemudian penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan penelitian yang 

sudah dilakukan. Dan saran di sertakan agar dalam penelitian selanjutnya akan menghasilkan hasil 

yang lebih baik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Hasil Pengujian 

Data hasil pengujian berat produk Cap Lem Fox dengan injection moulding type ARB 50-II sesuai 

dengan matriks ortogonal yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Taguchi dalam bentuk berat (gram) 

Matriks Ortogonal L9(34) 

No. Inject 

Speed 

Holding 

Time 

Cooling 

Time 

Melt 

Temperture 
R1 R2 R3 

1 45 2 5 250 4.462 4.452 4.468 

2 45 2.5 7 260 4.489 4.497 4.500 

3 45 3 9 270 4.546 4.553 4.541 

4 50 2 7 270 4.464 4.460 4.462 

5 50 2.5 9 250 4.503 4.502 4.493 

6 50 3 5 260 4.510 4.539 4.535 

7 55 2 9 260 4.453 4.459 4.468 

8 55 2.5 5 270 4.495 4.493 4.499 

9 55 3 7 250 4.535 4.540 4.511 

Berat hasil pengujian pada tabel 3.1 dikurangi dengan nilai berat spesifikasi produk yaitu 4.25 gram 

untuk mengetahui kelebihan material yang digunakan, seperti yang terlihat pada tabel 3.2 berikut. 

∆W  = W1 – W2 , 

Dimana : 

W1 = Berat hasil pengujian 

W2 = Berat spesifikasi produk yang dikehendaki 
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Perhitungan R1 eksperimen 1 

∆Wr1  = W1 – W2 

 = 4.462 – 4.25 

 = 0.212 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Taguchi Dalam Bentuk Selisih Berat (gram) 

Matriks Ortogonal L9(34) 

No. Inject 

Speed 

Holding 

Time 

Cooling 

Time 

Melt 

Temperture 
R1 R2 R3 

1 45 2 5 250 0.212 0.202 0.218 

2 45 2.5 7 260 0.239 0.247 0.250 

3 45 3 9 270 0.296 0.303 0.291 

4 50 2 7 270 0.214 0.210 0.212 

5 50 2.5 9 250 0.253 0.252 0.243 

6 50 3 5 260 0.260 0.289 0.285 

7 55 2 9 260 0.203 0.209 0.218 

8 55 2.5 5 270 0.244 0.243 0.249 

9 55 3 7 250 0.285 0.290 0.261 

 

3.2 Analisa 

3.2.1 Perhitungan Rasio S/N 

Nilai replikasi kemudian dirubah ke dalam bentuk rasio S/N untuk mencari faktor yang berpengaruh 

serta level faktor yang optimal terhadap kualitas produk. Rasio S/N yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan karakteristik semakin kecil semakin baik (smaller the better), karena sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperkecil kelebihan material yang terbuang pada waktu 

produksi, Sehingga didapatkan perhitungan S/N secara keseluruhan seperti yang terlihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Rasio S/N 

Matriks Ortogonal L9(34) 

No. Faktor Replikasi 
Mean S/N 

A B C D R1 R2 R3 

1 45 2 5 250 0.212 0.202 0.218 0.211 13.524 

2 45 2.5 7 260 0.239 0.247 0.250 0.245 12.203 

3 45 3 9 270 0.296 0.303 0.291 0.297 10.556 

4 50 2 7 270 0.214 0.210 0.212 0.212 13.480 

5 50 2.5 9 250 0.253 0.252 0.243 0.249 12.054 

6 50 3 5 260 0.260 0.289 0.285 0.278 11.115 

7 55 2 9 260 0.203 0.209 0.218 0.210 13.556 

8 55 2.5 5 270 0.244 0.243 0.249 0.245 12.193 
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9 55 3 7 250 0.285 0.290 0.261 0.279 11.092 

Jumlah 2.226 109.773 

Rata Rata 0.247 12.197 

3.2.2 Analysis Of Varians 

Analisis varian merupakan teknik menganalisis dengan menguraikan seluruh (total) variasi atas 

bagian-bagian yang diteliti. Analisis varian digunakan untuk membantu mengidentifikasikan 

kontribusi faktor sehingga akurasi perkiraan model dapat ditentukan.Dari perhitungan analisis 

varians didapatkan tabel anova seperti berikut ini. 

Tabel 3.4 ANOVA 

Source Of 

Varians 

Degrees Of 

Freedom (V) 

Sum Of Square 

(SS) 

Mean Of Square 

(MS) 

A 2 0.054 0.027 

B 2 10.142 5.071 

C 2 0.091 0.046 

D 2 0.072 0.036 

Error 0 - - 

Total 8 10.363 - 

Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap berat produk, maka dilakukan penggabungan 

(Pooling up) faktor ke dalam error. Penggabungan dilakukan karena nilai dari F hitung tidak 

diketahui karena error bernilai 0. Penggabungan yang dilakukan dengan faktor yang tidak signifikan 

yaitu dengan sum of square (SS) terkecil dijadikan sebagai error, sehingga untuk perhitungan yang 

dilakukan sesuai perhitungan ANOVA yaitu mulai dari sum of square hingga F-hitung. 

Penggabungan tersebut menyebabkan perubahan pada tabel ANOVA seperti berikut. 

Tabel 3.5 ANOVA Pooling Up 

Source Of 

Varians 

Degrees Of 

Freedom (V) 

Sum Of Square 

(SS) 

Mean Of Square 

(MS) 

F 

A Pooling Up 

B 2 10.142 5.071 187.815 

C 2 0.091 0.046 1.704 

D 2 0.072 0.036 1.333 

Error 2 0.054 0.027 - 

Total 8 10.359 - - 

Dari tabel tersebut dapat dilakukan pengujian hipotesa dari nilai F-hitung dibandingkan dengan nilai 

F-tabel, sehingga dapat diambil keputusan apakah nilai dari F-hitung setiap faktor ditolak atau gagal 

tolak. 

Hipotesis untuk faktor B 

H0   : Tidak ada pengaruh perlakuan faktor B terhadap berat produk 

H1   : Ada pengaruh perlakuan faktor B terhadap berat produk 

Level signifikan (ɑ) : 0.05 

Statistik uji  : 

 F-hitung = 
MSB

MSe
 

   = 
5.071

0.027
 = 187.815 

Daerah kritis  : 

Tolak H0 apabila F-hitung > F-tabel 

 

Tabel 3.6 Distribusi F (0.05) 
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F tabel = F(0.05; dfB,dfe) = 19 

Keputusan : 

Tolak H0 karena F-hitung > F-tabel 

   187.815 > 19 

Ada pengaruh perlakuan faktor B terhadap berat produk. 

Hipotesis untuk faktor C 

H0   : Tidak ada pengaruh perlakuan faktor C terhadap berat produk 

H1   : Ada pengaruh perlakuan faktor C terhadap berat produk 

Level signifikan (ɑ) : 0.05 

Statistik uji  : 

          F-hitung = 
MSC

MSe
 

   = 
0.046

0.027
 

   = 1.704 

Daerah kritis : 

Tolak H0 apabila F-hitung > F-tabel 

F tabel = F(0.05; dfB,dfe) = 19 

Keputusan : 

Gagal tolak H0 karena F-hitung < F-tabel 

        1.704 < 19 

Tidak ada pengaruh perlakuan faktor C terhadap berat produk. 

Hipotesis untuk faktor D 

H0   : Tidak ada pengaruh perlakuan faktor D terhadap berat produk 

H1   : Ada pengaruh perlakuan faktor D terhadap berat produk 

Level signifikan (ɑ) : 0.05 

Statistik uji  : 

          F-hitung = 
MSD

MSe
 

   = 
0.036

0.027
 

   = 1.333 

Daerah kritis : 

Tolak H0 apabila F-hitung > F-tabel 

F tabel = F(0.05; dfB,dfe) = 19 

Keputusan : 

Gagal tolak H0 karena F hitung < F tabel 

   1.333 < 19 

Tidak ada pengaruh perlakuan faktor D terhadap berat produk. 

3.2.3 Perhitungan Optimasi 

Perhitungan pengaruh variasi level masing-masing faktor terhadap nilai berat berdasarkan nilai rasio 

S/N dilakukan untuk mengetahui level mana yang optimal untuk setiap faktor.dari perhitungan 

tersebut didapatkan tabel seperti berikut. 

 

Tabel 3.7 Respon Signal to Noise Ratios 

 A B C D 
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Level 1 12.094 13.520 12.277 12.223 

Level 2 12.216 12.150 12.258 12.291 

Level 3 12.280 10.921 12.055 12.076 

Selisih 0.186 2.563 0.222 0.215 

Peringkat 4 1 2 3 

 

Berdasarkan tabel tersebut kemudian di ambil level faktor yang paling berpengaruh terhadap berat. 

Untuk memperoleh karakteristik yang sesuai yaitu semakin kecil semakin baik, maka kombinasi 

level faktor optimum dicapai pada nilai rata-rata rasio S/N level faktor tertinggi dari setiap faktor, 

yaitu: 

�̅�3 = Kecepatan Injeksi 55 mm/detik 

�̅�1 = Waktu Tahan 2 detik 

𝐶̅1= Waktu Pendinginan 5 detik 

�̅�2 = Temperatur Leleh 260 °C 

3.3 Eksperimen Konfirmasi 

Eksperimen konfirmasi dilakukan berdasarkan kombinasi optimum hasil dari perhitungan 

sebelumnya yaitu kecepatan injeksi 55 mm/detik, waktu tahan 2 detik, waktu pendinginan 5 detik, 

dan temperatur leleh 260 °C. Tujuan dari eksperimen konfirmasi adalah untuk memverifikasi dugaan 

atau prediksi yang telah didapatkan sebelumnya. 

 
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Interval Kepercayaan 

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui Interval kepercayaan prediksi beririsan dengan nilai 

interval kepercayaan konfirmasi, sehingga dapat diakatakan benar. Perbandingan nilai rata-rata  

berat antara nilai berat prediksi (berdasarkan kombinasi level yang optimum), eksperimen 

konfirmasi, dan nilai berat awal adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Perbandingan Hasil Konfirmasi 

Hasil Eksperimen Kondisi Awal Prediksi Konfirmasi 

Nilai Berat 4.584 4.454 4.417 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil percobaan dapat diterima karena hasil nilai 

berat eksperimen konfirmasi tidak melebihi nilai berat prediksi. Selain itu jika dibandingkan antara 

eksperimen konfirmasi dan kondisi awal, eksperimen konfirmasi menunjukkan nilai berat semakin 

kecil dari pada kondisi awal. 

 
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Eksperimen 

 

4. KESIMPULAN 
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Berdasarkan pengalaman operasional yang dilakukan dilapangan pada mesin injection moulding 

serta berdasarkan teori tentang mesin injection moulding, faktor-faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh terhadap berat produk, faktor tersebut antara lain injection speed, 

holding time, cooling time, dan melt temperature. 

Sedangkan berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan pada mesin injection moulding type ARB 

50-II dengan produk Cap Lem Fox, telah teridentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap berat 

produk. Faktor tersebut adalah waktu tunggu (Holding Time). 

Dengan analisa main effect plot pada perhitungan sebelumnya dengan menggunakan metode 

Taguchi, maka didapatkan kombinasi optimum terhadap berat produk, yaitu injection speed 55 

mm/detik, holding time 2 detik, cooling time  5 detik, dan melt temperature 260 °C. 

Dengan kombinasi level dari faktor-faktor optimum seperti tersebut menghasilkan berat yang lebih 

ringan dibandingkan dengan kondisi awal yaitu 4.417 gram sehingga dapat mengurangi keborosan 

penggunaan material plastik untuk setiap produknya. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

A = Injection Speed (mm/s) 

B = Holding Time (s) 

C = Cooling Time (s) 

D = Melt Temperatur (°C) 

W1 = Berat hasil pengujian (gram)  

W2 = Berat spesifikasi produk yang dikehendaki (gram) 

Df = Derajat kebebasan 

SS = Sum of Square (dB) 

MS = Mean of Square (dB) 

R = Replikasi / Pengulangan 
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Abstrak 

Seiring bertambahnya kebutuhan manusia dalam bidang transportasi tidak menutup kemungkinan 

para penyandang disabilitas juga membutuhkan kendaraan pribadi. Sepeda motor roda tiga adalah 

solusi yang baik untuk para penyandang disabilitas ini. Sepeda motor roda tiga dengan produk hasil 

modifikasi adalah pilihan yang paling banyak diminati oleh mereka.Dari fakta  tersebut perlu 

dikembangkan sebuah inovasi sepeda motor roda tiga yang mampu mengatasi permasalahan yang 

sering dijumpai. Dengan melakukan survey dan merancang kembali sepeda motor roda tiga ini, 

diharapkan mampu memenuhi kekurangan yang ada pada produk sebelumnya. Dengan berlandasan 

SNI4404-2008 dan SNI 09-1400-1995  sebagai acuan dalam prosedur pengujian diharapkan 

kendaraan roda tiga mampu memenuhi standar yang sudah ditetapkan.Hasil dari pengujian ini 

membuktikan kinerja sisa pengereman sepeda motor roda tiga sudah memenuhi standar dibuktikan 

dari nilai jarak berhenti saat pengujian pengereman. Namun, untuk kinerja alat pengereman masih 

belum memenuhi SNI. Hasil dari pengujian percepatan juga dapat dikembangkan menjadi nilai 

performa motor berupa kecepatan saat (t), daya motor dan percepatan saat melaju pada jarak 50m, 

100m, dan 200m. 

Kata kunci: disabilitas, performa, sepeda motor, sistem pengereman.  

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin kompleks serta bermacam- macam. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan alat yang mampu mendukung manusia dalam 

memenuhi kebutuhanya. Alat transportasi menjadi hal yang utama saat ini. Manfaat alat transportasi 

bagi manusia sangat bermacam baik dari segi sosial, bisnis, bahkan politik. Maka tak heran apabila 

kebutuhan alat transportasi menjadi hal utama bagi manusia tak terkecuali bagi para penderita 

disabilitas. 

Telah banyak dijumpai alat transportasi yang dirancang untuk para penderita disabilitas, bahkan saat 

ini penerapan Surat Ijin Mengemudi kategori D telah menjadi surat resmi ijin mengendarai alat 

transportasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukan bahwa pengguna alat transportasi bagi 

penderita disabilitas semakin meningkat. Alat transportasi bagi penderita disabilitas pada umumnya 

berupa modifikasi dari kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sepeda motor dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga tidak membutuhkan kaki pengendara untuk menjadikan sepeda motor 

stabil saat kondisi diam. Sepeda motor diberi tambahan roda pada bagian belakang maupun depan 

untuk membuat sepeda motor tersebut menjadi stabil. Sehingga para penderita tidak perlu kesulitan 

untuk menstabilkan kendaraan mereka saat kondisi diam. 

Telah banyak produsen yang menawarkan jasa mereka untuk memodifikasi sepeda motor standar 

menjadi sepeda motor khusus penyandang disabilitas. Namun seiring banyaknya jasa tersebut tidak 

sebanding dengan peningkatan produk baik dari segi kualitas dan keamanan. Melihat kondisi 

tersebut penulis bersama tim ingin menciptakan sebuah inovasi pengembangan modifikasi untuk 

alat transportasi penyandang disabilitas. Tujuanya agar inovasi yang kami ciptakan dapat menjadi 

awal pengembangan serta sumber referensi modifikasi alat transportasi bagi penyandang disabilitas 

baik dari segi keamanan maupun kenyamanan yang dapat digunakan secara umum.  



 

234 
 

 

 

Tahapan selanjutnya adalah tahap pengujian dimana segala kebutuhan standar yang sudah ada dapat 

terpenuhi. Tahapan pengujian ini dilakukan saat produk sudah jadi dan terakit sesuai dengan 

perencanaan desain. Tujuanya adalah memastikan kemampuan produk yang di lakukan telah aman 

digunakan serta mampu memberikan informasi kepada konsumen kemampuan sepeda motor setelah 

dilakukan modifikasi. 

Pengujian rem dilakukan berdasar standar SNI 4404-2008 yang menjelaskan metode pengujian 

pengereman kendaraan bermotor. Kendaraan yang sudah dimodifikasi akan diuji menurut standar 

SNI melalui beberapa tahapan serta prosedur sehingga mampu mendapatkan sistem dan nilai yang 

memenuhi standar. Pengujian selanjutnya adalah pengujian untuk mengetahui performa kendaraan 

yang dihasilkan setelah dilakukan modifikasi baik torsi, tenaga maksimal serta top speed yang 

dihasilkan oleh kendaraan. 

Harapan dari pengujian ini adalah mampu memberikan spesifikasi produk serta saran 

pengembangan baik dari produk inovasi serta produk terkait untuk diproduksi yang akan datang.  

2. METODOLOGI 

Metode yang dilakukan oleh penulis bersifat eksperimental, dimana proses penelitian dilakukan 

secara langsung terhadap produk yang akan diuji. Proses pengujian dilakukan berdasarkan standar 

nasional Indonesia SNI. Proses pengujian yang dilakukan berupa uji pengereman dan uji performa 

yang dihasilkan adalah nilai kinerja sisa dan kinerja alat pengereman serta pada uji performa adalah 

nilai percepatan, kecepatan, daya motor dan horse power. 

Pelaksanaan uji pengereman serta performa kendaraan dilakukan apabila sistem pengereman dan 

kerangka dirasa baik. Dalam arti kendaraan tidak mengalami kerusakan tertentu saat dicoba untuk 

dikendarai dan sistem pengereman dapat berfungsi untuk menghentikan laju kendaraan. Maka 

kondisi ini sudah dapat dilakukan untuk proses pengujian. Namun apabila masih mengalami 

kerusakan atau malfunction, maka perlu kembali ke tahapan proses persiapan alat untuk direparasi. 

Pengujian dilakukan secara langsung menggunakan kendaraan tersebut. Proses uji pengereman 

dilakukan dengan standar prosedur SNI 4404-2008 tentang pengujian pengereman kendaraan 

bermotor kategori L. Pengujian dilakukan dengan kecepatan dan jarak tertentu yang sudah 

dijelaskan di dalam standar.  

 

Disabilitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang 

(menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata 

serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual 

atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif 

berdasarkan kesamaan hak. 

Rem Cakram 

Rem cakram dioperasikan secara mekanis dengan memakai kabel baja dan batang/tangkai secara 

hidrolist dengan memakai tekanan cairan. Pada rem cakram, putaran roda dikurangi atau dihentikan 

dengan cara penjepitan cakram (disc) oleh dua bilah sepatu rem (brake pads). 

Rem cakram mempunyai sebuah plat disc (plat piringan) yang terbuat dari stainless steel (baja) yang 

akan berputar bersamaan dengan roda. Pada saat rem digunakan plat disc tercekam dengan gaya 

bantalan piston yang bekerja sacara hidrolik. 

Menurut mekanisme penggerakannya, rem cakram dibedakan menjadi dua tipe, yaitu rem cakram 

mekanis dan rem cakram hidrolis. Pada umumnya yang digunakan adalah rem cakram hidrolis. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Cara kerja rem cakram hydraulic 

(Sumber: Noerdin, 2010) 
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Pada rem cakram tipe hidrolis sebagai pemindah gerak handel menjadi gerak pad, maka 

digunakanlah minyak rem. Ketika handel rem ditarik, piston di dalam silinder master akan terdorong 

dan menekan minyak rem keluar silinder. 

Standar Nasional Indonesia 

1. Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku 

secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia 

Teknis) dan ditetapkan oleh BSN 

2. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI 

dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice. 

SNI 4404-2008 
Standar Nasional Indonesia (SNI) “Metoda pengereman kendaraan bermotor kategori L” merupakan 

revisi dari SNI 09-4404-1997, “Cara uji pengereman sepeda motor” dan mengacu sebagian dari UN-

ECE N0.78, Economic Commission for Europe Regulation N0.78, tentang Uniform Provisions 

Concering the Approval of Vehicles of Category L Vehicles with Regard to Braking, Edisi 02/S3 

tanggal 28 Februari 2003. 

Standar ini disusun dalam rangka pembinaan industri otomotif dan industri komponen kendaraan 

bermotor dalam negeri, perlindungan konsumen, dan persiapan masuk pasar global. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Pengereman 

Dalam pengujian pengereman ini yang mengacu pada standar nasional Indonesia, pengujian 

menggunakan uji pengereman tipe 0 dan tipe I untuk kendaraan L4. Uji tipe 0 menjelaskan bahwa 

uji dilaksanakan pada kecepatan yang ditentukan untuk masing – masing kategori kendaraan. Bila 

kendaraan mempunyai dua rem utama yang dapat dioperasikan secara terpisah, maka alat 

pengereman diuji secara bersamaan dengan kondisi kendaraan tanpa beban. 

Pengujian berikutnya adalah pengujian pengereman tipe I dimana rem utama kendaraan kategori L3, 

L4, dan L5 harus diuji berulang, kendaraan berada dalam keadaan terbebani, sesuai dengan 

persyaratan pada tabel di butir 5.2. Untuk kendaraan yang dilengkapi sistem kombinasi, bisa 

dilakukan pengujian tipe I ini dengan kondisi sistem pengereman yang ada. Persyaratan uji tipe I ini 

adalah kendaraan dan rem yang akan diuji bebas embun dan rem harus dalam keadaan dingin dengan 

suhu terukur pada cakram atau bagian luar tromol dibawah 100oC (SNI 4404:2008 pasal 5.1.6.2.1). 

Kecepatan uji yang diijinkan saat melakukan pengujian ini adalah 70% dari kecepatan maksimum 

kendaraan atau 100km/jam, diambil yang rendah untuk rem depan, 70% dari kecepatan maksimum 

kendaraan atau 80km/jam, diambil yang rendah untuk rem belakang, 70% dari kecepatan maksimum 

kendaraan atau 100km/jam, diambil yang rendah untuk rem kombinasi. 

Tabel 4.1 Uji Pengereman Tipe 0 

Kecepatan  Jarak Berhenti Waktu Berhenti 

15 Km/jam 5.7 m 3.44s 

40 Km/jam 12.8 m 4.87s 

Tabel 4.2 Uji Pengereman Tipe I Tahap 1 

Kecepatan Jarak Berhenti Waktu Berhenti 

15 Km/jam 6.4 m 3.37s 

40 Km/jam 15.9 m 4.44s 
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Tabel 4.3 Uji Pengereman Tipe I Tahap 2 

Kecepatan Jarak Berhenti Waktu Berhenti 

   40.9 m  6.95s 

   44.6 m  8.43s 

   45.49 m  7.33s 

   39.9 m  6.38s 

 Kecepatan 70%  39.2 m  6.08s 

 (Rem Depan)  41.5 m   7.11s 

   40.7 m  6.04s 

   41.8 m  7.27s 

   44.8 m  7.89s 

   32 m  6.05s 

   38.45 m  6.32s 

  41.2 m  6.48s 

   40.9 m  7.91s 

 Kecepatan 70%  33.2 m  7.45s 

 (Rem Belakang)  33.6 m  6.73s 

   39.1 m  7.15s 

   39.4 m  7.38s 

   38.6 m  6.51s 

   38.4 m  6.48s 

   39 m  6.63s 

 

Tabel 4.4 Uji Pengereman Tipe I Tahap 3 

Kecepatan Jarak Berhenti Waktu Berhenti 

15 Km/jam 7 m 3.98s 

40 Km/jam 16.6 m 5.51s 

 

Kinerja Sisa 15 Km/jam 

S2 ≤ 1,67 S1 – 0,67 aV 

S2 ≤ 1.67 x 7 – 0.67 0.1(60) 

S2 ≤ 11.69 – 4.02 

S2 ≤ 7.67 

7 ≤ 7.67 

Jarak berhenti untuk kinerja sisa dengan kecepatan uji 15 km/jam sebesar 7 meter  lebih kecil dari 

7.67 meter yang artinya hasil uji kinerja sisa ini mampu memenuhi standar SNI. 

 

Kinerja Sisa 40 Km/jam 

S2 ≤ 1,67 S1 – 0,67 aV 

S2 ≤ 1.67 x 16.6 – 0.67 0.1(60) 

S2 ≤ 27.72 – 4.02 

S2 ≤ 23.7 

16.6 ≤ 23.7 
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Kinerja Alat Pengeremasn 

Jarak Berhenti untuk kategori L4 dengan beban terbebani ataupun tidak ditentukan : 

S < 0.1 x V + V2/95 

S < 0.1 x 60 + 602/95 

S < 6 + 37.89 

S < 43.89 

Tabel 4.5 Kinerja Alat Pengereman Terbebani 

Kecepatan 60 Km/jam Jarak Berhenti Waktu Berhenti 

Rem Depan 46.5 m 8.8s 

Rem Belakang 44.3 m 7.5s 

Tabel 4.6 Kinerja Alat Pengereman Tanpa Beban 

Kecepatan 60Km/jam Jarak Berhenti Waktu Berhenti 

Rem De 45.9 m 6.8s 

Rem Belakang 43.4 6.6s 

Pengujian Performa 

Pengujian performa sepeda motor roda tiga ini bertujuan untuk mendapatkan hasil performa motor 

sebelum dan setelah sepeda motor dilakukan modifikasi. Selain itu pengujian untuk membandingkan 

dengan nilai performa pada produk eksisting yang serupa dengan jenis kendaraan yang sama. 

Pengujian ini meliputi proses pengujian untuk menemukan nilai percepatan yang dihasilkan oleh 

kendaraan berupa nilai waktu dengan variabel jarak tertentu. Nilai akselerasi yang sudah dibahas 

pada bab sebelumnya akan dikembangkan menjadi suatu nilai daya motor. Pengujian performa 

diharapkan dapat memberikan suatu spesifikasi suatu produk untuk memastikan kepada pengguna 

khususnya kaum disabilitas bahwa kendaraan atau produk mereka mampu bekerja dengan memiliki 

tolok ukur bernilai matematis. 

4. KESIMPULAN 

Nilai kinerja sisa dan kinerja alat pengereman yang dihasilkan oleh produk seperti pada tabel berikut 

     Tabel 4.1 Kinerja Sisa 

Kecepatan Uji Nilai kinerja Sisa 

15 Km/jam 7 m 

40 Km/jam 16.6 m 

 

Tabel 4.2 Kinerja Alat Pengereman 

Kondisi Uji Rem Depan Rem Belakang 

Terbebani 46.5 m 44.3 m 

Tidak Terbebani  45.9 m 43.4 m 

 

Nilai yang didapatkan produk setelah melakukan pengujian percepatan untuk mengetahui performa 

berupa percepatan, kecepatan, daya motor, dan horse power adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3 Hasil Performa Produk 

 

Variasi 

Nilai 

50m 100m 200m 

Percepatan (m/s2) 2.51 2.47 1.68 

Kecepatan (m/s) 15.81 22.23 25.87 

Daya Motor (watt) 3293.07 4557.37 3607.03 

Horse Power (Hp) 4.42 6.11 4.84 
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 Abstrak  

Penderita disabilitas dalam berjalan memerlukan alat yang mudah digunakan dan menyehatkan. 

Kurang nya penderita disabilitas dalam beraktifitas di luar rumah untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan di sekitar dapat menyebabkan gangguan kejiwaan antisosial, tidak mudah bergaul dan 

suka menyendiri. Karena keterbatasannya ini tentu tidak akan baik bagi mental penderita disabilitas 

itu sendiri. 

Untuk itu dikembagkan kendaraan bermotor roda tiga untuk penyandang disabilitas yang dapat 

menutupi dari kekuarangan produk yang telah ada dipasaran saat ini dengan mekanisme yang 

aman, nyaman, dan dapat di aplikasikan pada sepeda motor tanpa harus mengurangi atau merubah 

part kendaraan  awal secara extrim. Dan yang terpenting dari itu semua adalah harga produksi 

yang terjangkau sehingga tidak memberatkan dari konsumen yang hendak membeli produk ini 

Dari rencana ini diharapkan mampu menekan angka biaya produksi menjadi lebih rendah dari pada 

produk existing yang telah beredar dipasaran. Dan tentunya untuk jangka panjang kedepanya, 

diharapkan keluaran dari penelitian ini dapat berguna dan membantu masyarakat yang sedang 

memerlukan kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas. 

 

Kata kunci : Disabilitas, Kendaran roda tiga, Biaya dan produksi 

 

1. PENDAHULUAN 
 Penderita disabilitas dalam berjalan memerlukan alat yang mudah digunakan dan 

menyehatkan. Kurang nya penderita disabilitas dalam beraktifitas di luar rumah untuk bersosialisasi 

dengan lingkungan di sekitar dapat menyebabkan gangguan kejiawaan antisosial, tidak mudah 

bergaul dan suka menyendiri. Kurang nya aktifitas untuk berorganisasi juga dapat menyebabkan 

resiko gangguan mental, dikarenakan kebutuhan manusia dalam bersosialisasi dan berpindah 

temapat dari satu tempat ketempat lainya menjadi terhalang. Dalam hal ini, sepeda motor merupakan 

alat yang tepat dan praktis untuk menjawab kekurangan tersebut.  

Sejak tahun 2014, telah banyak diciptakan sepeda untuk penyandang disabilitas dengan berbagai 

model dan type yang sangat menarik dengan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari 

pengendara. Dikarenakan calon pengendara disini merupakan penyangdang disabilitas, maka 

kondisi kendaraan nya pun juga harus memenuhi faktor-faktor yang dapat memudahkan si pelaku 

disabilitas ini dalam berkendara. Seperti contohnya, sepeda ini didesain dengan roda tiga agar 

pengendara yang sedang dalam keadaan siabilitas ini dapat mengendara dan tidak jatuh ketika 

kondisi sepeda sedang berhenti.   

Untuk itu dikembagkan bermotor roda tiga untuk penyandang disabilitas yang dapat menutupi dari 

kekuarangan produk yang telah ada dipasaran saat ini dengan mekanisme yang aman, nyaman, dan 

dapat di aplikasikan pada sepeda motor tanpa harus meengurangi atau merubah part kendaraan  awal 

secara extrim. Dan yang terpenting dari itu semua adalah harga produksi yang terjangkau sehingga 
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tidak memberatkan dari konsumen yang hendak membeli produk ini. Dari hasil pemikiran inilah, 

maka diperlukannya sebuah analisa proses perakitan dan pembuatan motor roda tiga, mulai dari 

pemilihan material pemesanan, pengerjaan material tersebut. 

 

2. METODOLOGI 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sempel dair beberapa komunitas disabilitas yang berada 

di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Selanjutnya dilakukan pembagian survey berupa ngket yang 

desabarkan secara elektronik melalui media sosisal. Setelah hasil survey tersebut didapatakan maka 

selanjutnya akan diolah menggunakan metode fishbone diagram yang akan dipermodelkan 

menggunkan metode pareto. Guna melihat tingkat resiko yang terjadi pada komponen kerusakan, 

menggunakan metode FMEA,dan yang terakhir metode Fariable costing yang akan digunakan 

sebagai metode dalam membantu menentukan harga produksi suatu produk. 

Menurut Chrysler (1995), FMEA dapat dilakukan dengan cara : 

1. Mengenali dan mengevaluasi kegagalan potensi suatu produk dan efeknya. 

2. Mengidentifikasi tindakan yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempatan dari kegagalan 

potensi terjadi. 

3. Pencatatan proses (document the process).  

Fishbone diagram (diagram tulang ikan — karena bentuknya seperti tulang ikan) sering juga 

disebut Cause-and-Effect Diagram atau Ishikawa Diagram diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, 

seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic 

quality tools). Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague, 

2005, p. 247).  

Akutansi Biaya menurut Mulyadi (2014:7) adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

dan penyajian biaya pembuatan produk dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu 

serta penafsiran terhadapnya. Apabila pemakai informasi tersebut di dalam perusahaan maka, 

akuntansi biaya menjadi bagian dari akuntansi manajemen. Sedangkan apabila informasi yang 

disajikan adalah untuk pemakai di luar perusahaan maka akuntansi biaya akan menjadi bagian dari 

akuntansi keuangan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Permodelan Diagram Pareto 

 
Gambar 3.1 Permodelan analisa kerusakan material 

 menggunakan diagram pareto 

3.2. Critical Path 
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Pada pemaparan jalur kritis diatas seperti dapat kita lihat bahwa jalur paling kritis adalah jalur 1 

dengan urutan pekerjaan A, B, C, J, K, L  dengan total waktu pengerjaan selama 33 jam. Dalam 

metode tersebut, terdapat 7 pekerjaan yang dapat dilakukan dalam 1 waktu (C,D,E,F,G,H,I) dan 

membutuhkan pekerja setidaknya sekitar 9 orang. Pada kasus penelitian ini hanya memiliki 3 orang 

pekerja. Sehingga jalur kritis diatas belum bisa digunakan, sehingga munculah jalur kritis baru 

seperti terlihat pada gambar 4.8 berikut ini. 

 

Keterangan : 

Selanjutnya dari formulais critical path diatas, akan di tentukan jalur kritis untuk tahapan pembuatan 

kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat bantu trnsportasi bagi penyandang disabilitas ini adalah 

sebagi berikut: 

 Jalur 1 = A B C F H J K L  = 42 jam   

JALUR KRITIS    

 Jalur 2= A B C F I J K L    = 41 jam      

 Jalur 3 = A B D E I J K L   = 39 jam 

 Jalur 4 = A B D E G J K L = 39 jam 

Dari perhitungan diatas, ditemukan bahwa jalur 

2 merupakan jalur kritis dengan jenis pengerjaan 

meliputi pekerjaan A, B, C, F, I, J, K, dan L 

dengan waktu pengerjaan selama 42 jam. 

Dimana perhitungan jas efektif dalam 1 hari 

kerja adalah 8 jam. Sehingga berdararkan 

rencana proses pembuatan kendaraan bermotor 

roda tiga sebagai alat bantu transportasi bagi 

penyandnag disabilitas memakan waktu selama 

42 jam / 8 = 5,30 hari waktu efektif kerja. Untuk 

melihat detail pekerjaan dan alur pengerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Perhitungan Biaya Produksi 

Biaya Bengkel (Workplace cost) 

Tabel 3.1 Biaya Bengkel Workplace cost 

No. Mesin
Waktu 

(jam)
Harga/jam Biaya

1 Mesin Grinding 0,25 15.000Rp  3.750Rp       

2 Mesin Driling 1,2 15.000Rp  18.000Rp     

3 Peminjaman ruang 56 7.500Rp    420.000Rp   

441.750Rp   TOTAL
 

Biaya Manufaktur(manufacturing cost) 

1A Pemahaman gambar dan ukuran 

2B survey dan pembelian material 

3C Pembuatan rangka utama 

4D Pembuatan uper and  

5E Pembuatan lower arm  

6F 
Pembuatan conecting arm / tilting 

house  

7G Pembuatan dudukan pilow bearing 

8H Pembuatan tilting sistem 

9I Pembuatan tie rod  

10J Pembuatan pengikat body 

11K Assambly proses 

12L Finishing proses  

13M Selesai 
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Biaya Manufaktur adalah Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur selama suatu 

periode disebut biaya manufaktur (manufacturing cost), atau lebih dikenal dengan biaya pabrik. 

Biaya ini digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode, 

barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu dan barang-barang yang baru 

dapat diselesaikan sebagian di akhir periode. Adapun biaya manufkatur yang dikeluarkan dalam 

proses pembuatan kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat transportasi jarak jauh bagi penyandang 

disabilitas adalah seperti pada tabel berikut ini.  

 

Biaya elektroda habis pakai : 

- Kebutuhan elektroda = 31 batang (sesuai pada rincian waktu pengelasan 

- 1 kg = ± 46 batang 

- Berat @batang elektroda = 1 kg / 46 = 0,021 kg = 21,73 gram 

- Berat kebutuhan elektroda = 31 batang x 21,73 gram = 673,63 gram = 0,67363 kg 

- 1 kg = Rp. 26.500 ,- 

- Biaya elektroda = Rp.26.500 x 0,673 = Rp. 17.834 ,- 

 

Tabel 3.4 Biaya Manufaktur 

No. Proses
Waktu 

(jam)

Upah 

Operator/ jam
Biaya

1 Proses pemesinan 38 15.000Rp    570.000Rp       

2 Proses pengelasan 23 15.000Rp    345.000Rp       

3 Harga elektroda  -  - 17.900Rp         

4 Proses Assembly 15 15.000Rp    225.000Rp       

5 Proses finishing 16 15.000Rp    240.000Rp       

1.397.900Rp    TOTAL
 

 

Dari data perhitunagn tabel diatas, dapat diketahui biaya manufaktur pada proses pembuatan 

kendaraan bermotor roda tiga sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas adalah 

sebesar Rp. 1.397.900 ,- 

 

Biaya Tak Terduga  

Adapun biaya tak terduga adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya pemesinan, 

biaya survey bahan, biaya pengerjaan komponen komponen yang gagal, biaya resiko terhadap 

kerusakan alat, dsb. Besaran biaya tak terduga pada proses perakitan dan pembuatan kendaraan 

bermotor roda tiga sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas di tentukan sebesar 

10% dari upah operator ditambah 80% dari biaya perakitan. (Karl.Urrich”perancangan dan 

pengembangan produk” hal.232) 

 

          Biaya tak terduga = 10% upah operator + 80% biaya perakitan 

 = (10% x Rp. 899.800) + (80% x Rp. 33.800) 

 = Rp. 89.980 + Rp. 27.400 

 = Rp. 135.380 ~ Rp. 136.000,- 

Sehingga dapat diketahui bahwa biaya tak terduga pada penelitian ini adalah sebesar Rp. 136.000,-  

 

Total Biaya Pengeluaran 

Adapun total biaya disini merupakan jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarakan dalam proses 

produksi kendaraan bermotor roda tiga sebagai ala bantu transportasi bagi penyandnag disabilitas. 

Dari biaya total inilah nantinya seorang penjual akan di temukan harga jual dari produk tersebut. 

Sehingga sanga dirasa perlu untuk diketahui biaya total pembuatan, seperti tertera pada tabel 

baerikut. 



 

243 
 

 

 

 

Tabel 3.5  Biaya total produksi 

No. Jenis Pengeluaran Biaya

1 Pembelian Material 3.301.662Rp       

2 Biaya Bengkel 441.750Rp          

3 Biaya manufaktur 1.397.900Rp       

4 Biaya Tak Terduga 136.188Rp          

 Rp       5.277.500 TOTAL
 

Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 5.277.500,- dengan total pengerjaan selama  42 

jam setara dengan pengerjaan selama 5,3 hari waktu efektif. Besaran biaya yang dikeluarkan tersebut 

dianggap wajar dikarenakan produk yang dibuat merupakan prototype. Jika produk ini diproduksi 

secara masal, maka akan menekan biaya yang dikeluarkan dengan perbaikan manufaktur terutama 

dalam proses waktu pembuatan dan pemilihan bahan. Dengan estimasi biaya sebesar itu, maka 

diambilah pembuatan secara prototype. 

 

4. KESIMPULAN 
Penelitian pada Tugas Akhir dengan tema pembuatan dan perakitan kendaraan bermotor roda tiga 

sebagai alat bantu transportasi bagi penyandnag disabilitas merupakan kesempatan besar untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang ilmu manufaktur. Seluruh rangkaian 

pengerjaan ini tidaklah lepas dari keseluruhan kaidah ilmu pengetahuan dibidang manufaktur. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Diketahui total biaya yang dibutuhkan untuk membuat kendaraan bermotor roda tiga 

sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas adalah sebesar Rp. 5.277.500,- dengan 

lama proses pembuatan selama 5.3 hari  Selanjutnya berikut adalah beberpa kesimpulaan mengenai 

perbandingan hasil penelitaian dengan produk exixting, sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Tabel perbandingan 

HASIL PENELITIAN PRODUK EXISTING 

Biaya Produksi Rp. 5.277.500,- Biaya Produksi 

Rp. 6.000.000 

– 

Rp.9.000.000 

Waktu pengerjaan 5,3 hari 
Waktu 

pengerjaan 
± 9 hari 

Jumlah tenaga kerja 3 orang 
Jumlah tenaga 

kerja 
- 

 

2. Telah didaptakan jenis materal yang sesuai untuk digunakan pada pembuatan kendaraan 

bermotor roda tiga untuk penderita disabilitas yaitu Carbon steel SA 106 untuk meterial kerangka 

dan Baja Khrom untuk material poros. 

3. Tersusunya tahapan dan urutan pemasangan rangka kendaraan bermotor roda tiga untuk 

penderita disabilitas sesuai pada Assembly Time 

4. Telah didapatkan penjadwalan yang efisien menggunakan metode critical path,  

 

Pada pembuatan kendaraan bermotor roda tiga bagi penyandang disabilitas ini tentunya mengalami 

banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi. Tentunya diharapkan untuk kedepanya inovasi dan 

penyempurnaan akan produk yang telah dibuat dapat terlaksana. Adapun beberpa saran untuk 

kedepannya adalah : 

1. Pemilihan proses pengerjaan material yang tepat, hemat waktu dan murah harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

2. Pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan harus dilaksanakan agar tahapan 

pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 
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3. Perbaikan mekanisme kemudi yang menghasilkan radius belok yang efektif untuk jalan – 

jalan dengan jarak yang relatif kecil. 
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Abstrak 

Semakin meningkatnya permintaan bahan – bahan baku produksi semakin pula diperlukan alat 

bantu potong yang efisien agar tidak menghambat pekerjaan tersebut. Mesin yang sering digunakan 

untuk memotong bahan baku adalah plasma cutting. Plasma cutting sendiri ada berbagai macam 

mulai dari yang manual, sampai yang otomatis. Untuk memotong pelat berbentuk lingkaran 

dibutuhkan beberapa metode dan alat tambahan untuk memperoleh bentuk lingkaran yang 

sempurna, hal itu akan memakan banyak waktu sehingga dapat mengurangi jumlah produk yang 

akan diproduksi. Dalam permasalahan diatas dibutuhkan alat untuk mempercepat pemotongan 

pelat berbentuk lingkaran dengan tingkat efekifitas tinggi. Pada penelitian ini akan dirancang 

sebuah alat potong plasma cutting berbentuk lingkaran. Alat akan didesain menggunakan software 

Solid Work dan Catia. Dari desain menggunakan software tersebut akan dianalisa kekuatan dan 

pergerakan melingkar dari alat potong plasma cutting berbentuk lingkaran. Dimensi alat ini 

memiliki kemampuan potong plat dengan radius maximum 50 mm. Dari rancang bangun alat bantu 

potong pelat bentuk lingkaran menggunakan Plasma Cutting diharapkan dapat mempermudah 

industri dalam melakukan pemotongan pelat berbentuk lingkaran dengan cepat dan hasil potongan 

dengan bentuk lingkaran sempurna, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam produksi 

 

Kata kunci : Alat Bantu Potong, Lingkaran, Plat, Plasma Cutting. 

 

1. PENDAHULUAN 

Semakin meningkatnya permintaan bahan – bahan baku produksi semakin pula diperlukan alat bantu 

potong yang efisien agar tidak menghambat pekerjaan tersebut. Mesin yang sering digunakan untuk 

memotong bahan baku adalah plasma cutting. Plasma cutting sendiri ada berbagai macam mulai 

dari yang manual, sampai yang otomatis. 

Model – model bahan baku yang dibutuhkan pun bermacam – macam, oleh karena itu dibutuhkan 

alat bantu potong yang mampu mengefisiensikan waktu secepat mungkin dan biaya yang rendah 

sehingga perusahaan mampu meraup keuntungan lebih besar.  

Dalam permasalahan diatas dibutuhkan alat untuk mempercepat pemotongan pelat berbentuk 

lingkaran dengan tingkat efekifitas tinggi. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana 

pembuatan alat bantu potong pelat bentuk lingkaran dimana memiliki keunggulan yaitu dapat 

digunakan untuk meotong pelat bentuk lingkaran dalam sekali beroperasi sehingga meminimalkan 

ruang dan waktu. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan “Rancang Bangun Alat Bantu 

Potong Pelat Bentuk Lingkaran Menggunakan Plasma Cutting” 

 

2. METODOLOGI 

Prinsip dasar dari Plasma Cutting adalah menggunakan aliran listrik DC untuk memanasi udara 

hingga suhu yang sangat tinggi sampai pada titik plasma ( panas diatas ribuan derajat celcius ) yang 

kemudian didorong melalui logam yang akan dipotong. Plasma Cutting sangat sederhana dan hanya 

memerlukan pasukan udara (dari Kompresor) dan Stop kontak listrik untuk beroperasi. 
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Bagian dari Plasma Cutting terdiri dari Power Supply , klem tanah atau Ground Negative dan Hand 

Torch. Fungsi Utama dari power supply adalah mengubah tegangan AC ke adjustable diatur 

pengguna ( secara kontinyu ) menjadi arus DC. Hand Torch berisi pemicu untuk mengendalikan 

pemotongan dan nozzle melalui hantaman udara dari kompresor. Sebuah elektrida juga terpasang 

didalam Hand Torch di belakan ujung nozzle. 

 

Gambar 1 Prinsip Kerja Plasma Cutting 

2.1. Perhitungan pada Konstruksi 

Dalam suatu struktur konstruksi terdapat gaya yang diterima dalam konstruksi. Pada perencanaan 

mesin pencetak tahu takwa dan stik tahu ini untuk menghitung gaya tekan yang bekerja pada 

konstruksi menggunakan rumus berikut ini : 

P = P design / N       (2.1) 

P design adalah gaya yang direncanaan oleh desainer. Pada persamaan 2.1 dimana P design 

didapatkan dari persamaan berikut ini : 

P design = W total x Faktor design     (2.2) 

Setelah mendapatkan gaya factor desain, langkah selanjutnya yaitu menentukan momen maksimal 

yang bekerja pada profil menggunakan persamaan berikut : 

M max = P.L / 8        (2.3)  

Setelah mendapatkan nilai momen maksimal, maka selanjutnya menghitung modulus yang 

dibutuhkan pada profil dimana dapat ditentungan dengan persamaan berikut : 

        (2.4) 

deformasi dapat terjadi  pada  balok  atau batang apabila menerima kelebihan beban. Adapun rumus 

yang digunakan untuk mencari deformasi pada konstruksi ini sebagai berikut : 

        

      (2.5) 

Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan pada bentuk suatu benda. 

Tegangan (stress) didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan 

luas penampang benda. Secara matematis dituliskan sebagai berikut: 

σ = F/A          (2.6) 

Tegangan normal pada suatu balok digambarkan oleh persamaan beriut : 

σ = M.y/ I         (2.7) 

Tegangan lentur maksimum digambarkan oleh persamaan berikut : 

σmaks = M / Z         (2.8) 

   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Sketsa dan Desain Alat Bantu 

Pada perancangan ini yang dilakukan adalah melakukan sketsa untuk menentukan bentuk alat bantu 

yang akan dirancang. Sketsa ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem mekanik 

yang bekerja pada mesin. Kemudian dapat ditentukan gaya-gaya yang bekerja pada mesin yang akan 

dibuat. Untuk sketsa mesin dapat dilihat pada gambar 2 
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Gambar 2 Sketsa desain alat bantu 

Berdasarkan gambar sketsa diatas, maka dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah dalam perancangan mesin. Pada bagian jangka / ruler menggunakan bahan 

stainless steel. Stainless steel ini yang digunakan ukuran 10 x 90 mm, dengan ketebalan 5 mm.  

 Untuk bagian konstruksi tiang menggunakan as stainless steel yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dengan diameter 22 mm sepanjang 60 cm, konstruksi ini bertujuan sebagai tiang 

utama mesin pemotong plat. Konstruksi pada mesin ini memiliki beberapa bagian seperti handle dan 

panel untuk menyalakan motor dan magnet. 

3.2. Pemilihan Material 

 Pemilihan material didapatkan dari kebutuhan yang diperlukan untuk membuat alat 

bantu ini seperti yang dijelaskan dibawah : 

3.2.1. Magnet 

Magnet disini digunakan sebagai poros agar alat bantu dapat berputar dengan radius yang 

diinginkan, pemilihan magnet karena dapat menempel pada bahan logam. Magnet yang digunakan 

adalah elektromagnet, agar dapat dengan mudah menyalakan dan mematikan medan magnet sesuai 

kebutuhan yang diinginkan. 

3.2.2. Polyamide/Nylon 

Polyamide/nylon digunakan sebagai gear untuk memutar lengan dari alat bantu potong, karena jika 

menggunakan gear dari besi akan mengganggu putaran motor apabila elektromagnet dinyalakan. 

Polyamide/nylon digunakan juga sebagai tempat menaruh nozzle dari plasma cutting. 

3.3.  Perhitungan 

 Perhitungan mesin dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi mesin hingga mampu 

menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Langkah ini akan menentukan 

nilai gaya yang terjadi pada mesin sehingga didapatkan dimensi rangka mesin yang tepat. 

Perhitungan mesin juga nantinya akan menentukan material yang dibutuhkan saat proses fabrikasi 

dilakukan.  

3.3.1. Perhitungan beban 

Untuk perhitungan beban mengacu pada katalog dari setiap bagian dengan dikalikan komponen yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan berat total yang dicari. Pehitungan beban peyangga dapat dilihat 

pada tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1 perhitungan tiang. 

Jenis komponen W (kg/m) Komponen yang 

dibutuhkan 

Berat (kg) 

Mm M 

Round bar Ø22 2,9 700  0.7 2 

handle 

panel 

7 

0.5 

100 0.1 0.7 

0.4 

Berat total tiang poros 3.1 

Pehitungan beban tiang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini 

Tabel 1 perhitungan lengan/jangka 

Jenis komponen W (kg/m) Komponen yang 

dibutuhkan 

Berat (kg) 

Mm M 

Plat stainless 13.3 90 0.09 0.9 

motor 1.1   0.8 

Magnet 

Motor kopel 

Magnet kopel 

0.3 

0.2 

0.2 

  0.3 

0.2 

0.2 

Berat total tiang utama 2.4 

 

Berat total dari seluruh komponen 

W =  tiang  +  lengan  

 = 3.1 + 2.4 

 = 5.5 

3.3.2. Perhitungan daya rencana motor 

 Motor listrik berfungsi sebagai tenaga penggerak yang digunakan untuk 

menggerakkan lengan/jangka untuk gerak nozzle membentuk pola lingkaran. Penggunaan motor 

listrik disesuaikan dengan kebutuhan daya mesin yang diperlukan untuk proses pemotongan.  

 Torsi dari putaran lengan mengikuti pola dengan beban lengan 2.4 kg dan diameter 

jangkauan terbesar dari lengan sebesar 1000 mm, yaitu : 

Massa jangka  : 1 kg 

Massa nozzle  : 1 kg 

Massa penyangga : 3 kg  + 

     5 kg 

N% SWL = 5,5 kg 

C  = 10 Rpm 

Ø magnet = 70 mm 

R  = 35 mm 

 

N =  
𝐶

𝜋 × ∅ 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡
 

    =  
10

3,14 × 70
  =  0,09 rpm 

 

F  =  2 × z 

    =  2 × 5,5 

    =  11 kg = 107,8  

 

T = F × r 
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    = 107,8 × 35 

    = 3773 

 

P = 
2 × 𝜋 ×𝑁 ×𝑇

60
 

   = 
2 × 3.14 × 0.04 ×3773

60
 

   = 
947.78

60
 = 15.796 watt 

Daya efisien = 
𝑃 ×𝑠𝑓

𝑛
 

          = 
15.796 ×2.5

0.8
 = 49.36 

T = 
𝐷𝑎𝑦𝑎 ×60

2 × 𝜋 × 1000
 

    = 
49.36 ×60

2 ×3.14 ×1000
 = 0.476 Nm 

3.3.3.  Perhitungan kekuatan konstruksi 

Pada perhitungan konstruksi alat bantu pemotong plat, nilai yang dicari akan menentukan 

spesifikasi dimensi profil yang digunakan. Prosedur pencarian nilai pada struktur mengacu pada 

pembebanan.  

Tabel 2 Karakteristik material ASTM A167 

Physical Properties Metric Imperial 

Density   

Mechanical Properties Metric Imperial 

Tensile Strength, Ultimate 505 MPa 73200 psi 

Tensile Strength, Yield 215 MPa 31200 psi 

Elongation at Break (in 50 mm) 70,00% 70,00% 

Modulus of Elasticity 200 GPa 29000 ksi 

 

Profil pada kerangka konsep ini adalah profil dengan material ASTM A167 dengan data material 

sebagai berikut : 

Tensile   = 505 Mpa = 505 N/mm2 

Yield   = 215 Mpa = 215 N/mm2 

Elastisitas Modulus = 200 Gpa 

Densitas   = 8000 Kg/m3 

Sf  = 2,5 (Lingkungan normal, tegangan dan beban dapat dihitung berdasarkan data material) 

K  = 1 (Faktor koreksi, beban perlahan ataupun tetap) 

σijin                             =
σy

Sf ×  k
 

                                     =
215 N mm2⁄

2,5 ×  1
 

 = 86 N mm2⁄  

Untuk mengetahui kebutuhan dimensi dari tiap-tiap profil agar mampu menahan beban maksimal 

1 kg, maka dapat dilihat beberapa perhitungan dibawah ini. 

A. Perhitungan profil lengan / jangka 

SWL   = 1 kg 

7,85 g/cm3 
0,284 lb/in3 
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F1   = SWL x Gaya grafitasi 

   = 1 kg x 9,8 m/s2 

   = 9,8 N 

Faktor Desain  = 1,2 

P Desain   = F1 x Faktor Desain 

   = 9,8 N x 1,2 m/s2 

   = 11,76 N 

Momen Max  = P desain x L  

   = 11,76 N x 1000 mm  

   = 11760 Nmm 

Modulus yang dibutuhkan  = Momen Max / σijin    

   = 11760 Nmm / 86 N/mm2 

   = 136,74 mm3 

 

4. KESIMPULAN 

 Dari hasil proses perancangan mesin alat bantu potong plat bentuk 

linfkaranmenyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Proses manufaktur pada alat bantu ini berawal dari perencanaan, pembuatan dan 

perakitan. Dimana perencanaan seperti merencanakan gambar alat bantu potong dan bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan mesin. Pembuatan atau fabrikasi dilakukan sesuai dengan 

perencanaan yang sudah didesain sebelumnya pada gambar mesin. Untuk perakitan setelah 

pembuatan per komponen selesai maka dilakukan perakitan sehingga menjadi satu kesatuan menjadi 

alat bantu potong 

2. Proses pemotongan plat bentuk lingkaran dapat menghasilkan plat yang presisi 

dengan memperhatikan input dari mesin plasma cutting dan menepatkan kopel nozzle dari plasma 

cutting, sehinngga kebutuhan yang dibutuhkan untuk memotong plat dengan presisi dapat terpenuhi. 

 

 

5. DAFTAR NOTASI 

P  = Gaya tekan (N) 

P design = Gaya faktor desain (N) 

N  = jumlah struktur 

P  = P design (N) 

L   = Panjang profil (mm) 

W req  = Modulus yang dibutuhkan (mm3) 

P     = Gaya tekan yang diterima (N)  

L     = Panjang profil (mm)  

E     = Modulus elastisitas (N/mm2)  

I     = Inersia (mm4) 

σ   = Tegangan (N/m2) 

F   = Gaya (N) 

A   = Luas penampang (m2) 

σ  = tegangan normal 

M   = momen lentur pada penampang 

y  = jarak dari sumbu netral ke tegangan normal  

I   = momen inersia 

Z  = modulus penampang 
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Abstrak 

Perusahaan Fabrikasi sering mendapatkan pesanan pembuatan sulfuric acid tank. Material yang 

digunakan yaitu baja karbon A 36. Pemilihan A 36 dikarenakan harga lebih murah di banding 

material yang lain. Namun baja karbon A36 mempunyai kekurangan yaitu mudah korosi. Untuk 

melindungi sulfuric acid tank  dari serangan korosi adalah coating. Penelitian ini ditunjukan untuk 

mengetahui pengaruh  surface preparation, tebal coating dan konsentrasi H2SO4 terhadap nilai laju 

korosi. Penelitian ini menggunakan metode desain faktorial. Terdapat 3 yaitu 2 faktor mempunyai 

3 level dan 1 faktor lainnya mempunyai 2 level. Pengujian korosi menggunakan metode weight loss. 

Metode weight loss adalah mengukur laju korosi dengan mengukur kehilangan berat. Untuk 

pengolahan data membandingkan hand calculation dan perhitungan dari sofware Mintabs17. Hasil 

analisa pada pengujian weight loss test menunjukan bahwa parameter surface preparation, tebal 

coating dan konsentrasi H2SO4 sebagai parameter yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

laju korosi. Dapat di simpulkan bahwa parameter surface preparation Sandblasting SA 2,5 , 

konsentrasi H2SO4 10% dan ketebalan  primer coating 90 μm  dan top coating 75 μm adalah variasi 

parameter paling optimal yaitu dengan nilai laju korosi 48,503 mpy. 

Kata kunci: Coating, Desain Faktorial , H2SO4 , Laju Korosi , Minitab17, Surface Preparation , 

Weight Loss. 

 

1. PENDAHULUAN 

Asam sulfat merupakan asam mineral kuat tak berwarna dengan sifat korosif yang tinggi. Di 

Perusahaan Fabrikasi pembuatan sulfuric acid tank menggunakan carbon steel A 36 dikarenakan 

harga lebih murah namun mempunyai kelemahan yaitu mudah korosi. Di Perusahaan Fabrikasi 

untuk melindungi sulfuric acid tank dari serangan korosi adalah coating. 

Menurut ASCOATINDO ( 2007 ), korosi adalah peristiwa turunnya kemampuan material 

“deterioration”, menerima beban, umumnya logam karena bereaksi dengan lingkungan.Umur pakai 

bergantung dengan perlindungan korosi yang di terapkan. Jalan satu – satunya adalah perlindungan 

melalui coating, Oleh sebab itu penulis tertarik apakah standart yang sudah di tetapkan perusahaan 

sudah layak belum dalam mengcover korosi yang terjadi di Sulfurid Acid Tank , mengetahui nilai 

laju korosi pada Sulfurid Acid Tank sekaligus melihat pengaruh faktor lain yang mempengaruhi 

korosi. 

 

2. METODOLOGI 

Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. 

Dalam perhitungan laju korosi, satuannya yang biasa digunakan adalah mm/th (standar 
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internasional) atau mill/year (mpy,standar British). Metode weight loss adalah metode mengukur 

laju korosi dengan mengukur kehilangan berat maka  di dapat laju korosi yang terjadi , metode ini 

mengukur laju korosi menggunakan jangka waktu tertentu. Untuk menghitung laju korosi 

menggunakan metode weight loss mengacu pada ASTM G 31 -72 2004 yaitu :  

Corossion Rate =                  (1) 

1. Persiapan penelitian 

a. Peralatan Sandblasting yaitu Sandblasting Pot, Nozzle, Breatging Air Filter, Blast Suit dan 

Astro Helmet , Air Recervoir Tank dan Air Compressors ) 

b. Powertoll Wirebrush 

c. Peralatan coating yaitu Airless Spray 

d. Peralatan untuk mengukur ketebalan coating yaitu Wet Film Gauage Thickness dan 

Positector 6000.  

e. Peralatan pengujian ( timbingan digital , gelas beker dan cairan H2SO4 ) 

2. Lakukan  Surface Preparation sesuai dengan level yang telah di tentukan. ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini:  

3. Proses pengukuran luas permukaan. Pengkuran menggunakan jangka sorong dengan 

ketelitian 0,05 mm  

4. Proses penimbangan berat awal spesimen. Sebelum spesimen direndam dalam larutan 

H2SO4. perlu dilakukan proses penimbangan berat awal spesimen menggunakan timbangan digital. 

5. Menentukkan volume uji perendaman menurut ASTM G 31 72 2004 yaitu 0,20 mL/mm2 

(125 mL/in2) - 0,40 mL/mm2 (250 mL/in2) dari luas permuakaan spesimen sesuai level yang sudah 

di tentukan.  

6. Mulai proses coating ketebalan sesuai dengan level yang sudah di tentukan untuk lapisan 

primer Intergrad 251 (Zinc Phosphate Epoxy Primer) dan untuk top coat Interthane 990 ( Alkyd 

Gloss Finish ). 

7. Perendaman spesimen selama 168 jam. 

8. Pembersihan spesimen dari coating. Pengangkatan spesimen  dari uji rendam, selanjutnya 

dilakukan proses pickling pada spesimen yang mengalami korosi selama uji rendam. Proses pickling 

adalah sebagai berikut: 

a. Keluarkan spesimen dari wadahnya. 

a. Hilangkan bekas coating menggunakan paint remover 

b. Gosok menggunakan kertas gosok grit 200 lalu kertas grit 300. 

c. Celupkan spesimen kedalam larutan HCL selama 5 menit untuk menghilangkan produk 

korosi yang melekat pada permukaan spesimen 

d. Cuci kembali spesimen dengan aquades lalu keringkan dengan hairdryer 

e. Penimbangan berat akhir spesimen. Spesimen ditimbang dengan menggunakan timbangan 

digital untuk mengetahui berat akhir setelah proses perendaman. 

10. Perhitungan nilai laju korosi menggunakan metode weight loss menurut ASTM G 31 72 

2004. 

11. Analisa hasil nilai laju korosi menggunakan uji F 

 

3. HASIL ADAN PEMBAHASAN  

Perhitungan laju korosi pada pengujian ini menggunakan Metode Weight Loss menurut ASTM G 

31- 72 2004 yakni sebagai berikut : 

Corossion Rate ( mpy ) =   

 

 163,981 mpy 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Belerang
https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
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Tabel 3.1 Data Hasil Pengujian Nilai Laju Korosi Pengujian Weight Loss 

Spesimen Surface Preparation 
Konsen 

trasi H2SO4 

Tebal 

PrimerCoat 

dan Top Coat 

(µm) 

Nilai Laju Korosi 

( mpy ) 

1 2 

1 , 10 Sandblasting SA 2,5 10 % 50 µm, 75 µm 163,981 78,230 

2 , 11 Sandblasting SA 2,5 62 % 50 µm, 75 µm 265,284 250,946 

3 , 12 Sandblasting SA 2,5 98 % 50 µm, 75 µm 350,827 424,582 

4 , 13 Sandblasting SA 2,5 10 % 75 µm, 75 µm 100,023 60,737 

5 , 14 Sandblasting SA 2,5 62 % 75 µm, 75 µm 218,511 213,571 

6 , 15 Sandblasting SA 2,5 98 % 75 µm, 75 µm 291,412 288,388 

7 , 16 Sandblasting SA 2,5 10 % 90 µm, 75 µm 52,712 48,503 

8 , 17 Sandblasting SA 2,5 62 % 90 µm, 75 µm 183,309 193,727 

9 , 18 Sandblasting SA 2,5 98 % 90 µm, 75 µm 278,409 263,073 

19 , 28 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
10 % 50 µm, 75 µm 170,310 163,594 

20 , 29 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
62 % 50 µm, 75 µm 277,502 252,344 

21 , 30 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
98 % 50 µm, 75 µm 385,715 474,682 

22 , 31 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
10 % 75 µm, 75 µm 151,197 74,261 

23 , 32 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
62 % 75 µm, 75 µm 220,929 239,451 

24 , 33 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
98 % 75 µm, 75 µm 303,047 324,652 

25 , 34 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
10 % 90 µm, 75 µm 76,349 52,475 

26 , 35 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
62 % 90 µm, 75 µm 198,334 195,172 

27 , 36 
Powertoll Wire 

Brush St 3 
98 % 90 µm, 75 µm 280,401 276,126 

Sumber : Hasil Perhitungan ,2017( Telah Diolah) 
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Gambar 3.1 Grafik Laju Korosi pada Sandblasting SA 2,5 

 

 

Gambar 3.2 Grafik Laju Korosi pada Powetoll Wirebrush St3 

 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan kecepatan korosi seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi dari larutan asam sulfat. Hal ini terjadi karena asam sulfat terurai sehingga 

ion sulfat akan menyebabkan reaksi lebih cepat oleh sebab itu semakin besar konsentrasi asam sulfat 

maka semakin banyak atom-atom yang terlepas dari besi sehingga kecepatan korosi semakin besar. 

Begitu pula dengan ketebalan coating semakin tebal nilai coating  semakin besar pula perlindungan 

terhadap coating sehingga nilai laju korosi juga semakin kecil. Cat yang mengandung zink (seng) 

dapat menghindarkan kontak dengan udara dan air  dan kandungan phosphate sebagai inhibitor 

melindungi logam dari korosi. Oleh sebab itu semakin tebal coating yang di aplikasikan semakin 

besar pula perlindungan korosi. Dapat dilihat nilai laju korosi pada perlakuan Sandblasting SA 2,5 

lebih keci ini di karenakan permukaan lebih kasar sehingga kemampuan cat mengisi pori pori logam 

dan tingkat keberihan logam dari zat zat pengotor jauh lebih bersih sehingga lebih baik 

memininmalisasi  korosi. 

 

Gambar 3. 3  Hasil SEM EDX  baja karbon A36 perbesaran 2000x setelah proses pengujian 

weight loss test 168 jam pada H2SO4 konsentrasi 98% 
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Gambar 3.4  Daerah penembakan SEM EDX baja karbon A36 

lement Wt% At% 

O 36.56 60.72 

Si 06.12 05.79 

S 17.62 14.60 

Fe 39.71 18.89 

Gambar 3.5 Data Uji SEM EDX 

Pada titik penembakan EDX dilakukan pada bagian yang terkorosi pada daerah tersebut tidak 

ditemukan kandungan karbon dan hidrogen, melainkan muncul unsur oksigen yang merupakan 

menunjukkan adanya karat sesuai rumus kimia Fe2O3 pada spesimen yang sudah melewati pengujian 

uji weight loss test. 

 

Tabel 3.2 Perbandingan Molaritas  

Element % Wt Massa (m ) Mol (n ) 

O 36.56 % 36.56 2,285 

Si 06.12 % 06.12 0,217 

S 17.62 % 17.62 0,549 

Fe 39.71% 39.71 0,711 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa komposisi unsur dari spesimen yang 

mengalami korosi. Sehingga dapat di keluarkan Fe2O3  dan FeSO4. seperti perhitungan sebagai 

berikut : 

  

2 Fe + 3O   → Fe2O3  

Mula mula  = 0,711 + 2,285   → 0 

bereaksi  =     → ½ x 0,711+1/3 x  2,285 

=    → 0,3555 + 0,7616  

Sisa   = 0,3555 + 1,5234 

Fe + H2SO4    → Fe(SO4) + H2 
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Mula mula = 0,3555 + 1,5234 + 0,549   → 0     

Bereaksi      =   → 1/1 x 0,3555 + 1/1 x 1,5234 + 1/1 + 0,549 

Bereaksi     =  → 0,3555 + 1,5234 + 0,549 

Sisa      = 0 + 0 + 0  

 

Dari perhitungan di atas bahwa unsur unsur yang muncul pada foto SEM EDX yang di 

interpretasikan sebagai berikut : Fe2O3 dan FeSO4 , Dari unsur unsur yang berhasil interpretasikan 

di dapatkan % massa seperti pada tabel  di bawah ini:  

 

Tabel 3.3 Perbandingan % massa Unsur Terbentuk 

Unsur Ar mol Wt % massa 

Fe2O3 159,7 1,1171 178,40 32,18 

FeSO4 154,86 2.4279 375,98 67.82s 

   554,38 100% 

 

Perhitungan menggunakan metode desain faktorial digunakan untuk mengetahui apakah kombinasi 

parameter yang telah ditentukan berpengaruh atau tidak terhadap nilai laju korosi. Maka dilakukan 

beberapa  perhitungan yaitu, ANOVA dan Uji F dengan data, jumlah dan rata-rata hasil pengukuran 

nilai laju korosi pada proses pengujian weight loss test. 

 

Tabel 3. 4 Analisis Untuk Faktorial Dengan ANOVA Weight Loss Test 

SK ( 

Sumber 

Keragaman) 

Db(Derajat 

Bebas) 

JK(Jumlah 

Kuadrat) 

KT(Kuadrat 

Tengah) 

F 

Hitung 

F 

Tabel 
Keputusan 

Perlakuan 17 387013,461 22765,498    

A 2 315985,720 157992,86 184,324 3.554 

F Hitung > F 

Tabel H0 

Ditolak 

B 2 58059,801 29029,9005 33,868 3.554 

F Hitung > F 

Tabel H0 

Ditolak 

C 1 4231,849 4231,849 4,937 4.414 

F Hitung > F 

Tabel H0 

Ditolak 

AB 4 6878,752 1719,688 2,006 2.927 

F Hitung < F 

Tabel H0 

Diterima 
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AC 2 697,198 348,599 0,407 3.554 

F Hitung < F 

Tabel H0 

Diterima 

BC 2 731,484 365,742 0,427 3.554 

F Hitung < F 

Tabel H0 

Diterima 

ABC 4 428,657 107,164 0,125 2.927 

F Hitung < F 

Tabel H0 

Diterima 

Galat 18 15428,691 857,149    

Total 35 402442,152     

 

4. KESIMPULAN  

Dari hasil pengolahan dan analisa data dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada pengujian weight loss test dapat disimpulkan bahwa surface preparation mempunyai 

pengaruh terhadap nilai laju korosi. Paramater tersebut dinyatakan sesuai  Tabel 4.10 dengan uji F 

yaitu F hitung > F Tabel yaitu 4,937 lebih besar dari 4.414.  Nilai laju korosi pada Sandblasting SA 

2,5 lebih kecil di banding dengan Powetoll Wirebrush St3. Nilai laju pada Sandblasting SA 2,5  yaitu 

sebesar 48,503 mpy dan nilai laju korosi pada Powertoll Wirebrush St3 sbesar 52,475 mpy.  

2. Pada pengujian weight loss test dapat disimpulkan bahwa tebal coating  berpengaruh 

terhadap nilai laju korosi. Paramater tersebut dinyatakan sesuai Tabel 4.10 dengan uji F yaitu F 

hitung > F Tabel yaitu 33,868 lebih besar dari 3.554. Semakin besar ketebalan coating maka nilai 

laju korosi semakin kecil dengan nilai laju korosi. Pada pada primer coat 50 µm  dan top coat 75 

µm sebesar 78,230 mpy.  Pada pada  primer coat 75 µm  dan top coat 75 µm sebesar 60,737 mpy. 

Pada pada primer coat 90 µm  dan top coat 75 µm sebesar 48,503 mpy 

3. Pada pengujian weight loss test dapat disimpulkan bahwa konsentrasi H2SO4 berpengaruh 

terhadap nilai laju korosi. Paramater tersebut dinyatakan sesuai Tabel 4.10 dengan uji F yaitu F 

hitung > F Tabel yaitu 184,324 lebih besar dari 3.554. Semakin tinggi konsentrasi maka nilai laju 

korosi semakin besar. Nilai laju korosi pada konsentrasi H2SO4  10% sebesar  48,503 mpy. Nilai 

laju korosi pada konsentrasi H2SO4  62 % sebesar  193,727 mpy. Nilai laju korosi pada konsentrasi 

H2SO4  98% sebesar  474,682 mpy. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

K = Konstanta  korosi ) ( ASTM G 31 - 72 , 2004 ) 

W = Massa yang hilang ( gram ) 

A = Luas area ( cm2 )  

T = Waktu paparan pengujian ( jam )  

D = Density / massa jenis logam ( g/cm3 ) ( ASTM G1- 90 , 1999 ) 
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Abstrak  

Jika dilihat seksama, segala kebutuhan manusia tidak lepas dari unsur logam. Karena hampir 

semua alat yang digunakan manusia terbuat dari unsur logam. Di mana aplikasinya digunakan 

pada alat-alat potong, alat-alat pahat, roda gigi, atau kontruksi mesin yang sering mengalami 

kontak antara bahan satu dengan bahan lainnya. Muncul usaha manusia untuk memperbaiki sifat 

mekanik dan sifat fisik dari logam tersebut. Salah satu sifat mekanik dari logam yaitu kekerasan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parameter proses carburizing terhadap 

kekerasan baja karbon rendah. 

Carburizing adalah suatu proses penambahan kandungan unsur karbon pada permukaan baja. 

Baja yang dikarburisasi adalah baja karbon rendah dengan kandungan kurang dari 2% dan 

dilakukan dengan memanaskan baja disekitar temperatur transformasi austenit antara (816-

983)ºC tergantung kadar karbon (C) material. Pada penelitian ini menggunakan metode 

carburizing padat (pack carburizing). Serta, analisa data penelitian dengan menggunakan metode 

Taguchi. 

Dari penelitian ini, diperoleh nilai kekerasan yang tertinggi sebesar 919,4520 HV dan 910,62 HV 

pada eksperimen ke 7 dengan temperatur pemanasan 850ºC, waktu pemanasan 2 jam, dan cara 

pendinginan dengan double quenching. Selain itu menurut analisa dan pengolahan data 

menggunakan metode Taguchi, parameter yang optimal dalam proses carburizing ini yaitu 

temperatur pemanasan 800ºC dan cara pendinginan dengan double quenching. 

 

Kata kunci: carburizing, kekerasan, metode Taguchi, pack carburizing, sifat  mekanik 

 

1. PENDAHULUAN  
Segala kebutuhan manusia tidak lepas dari unsur logam. Karena hampir semua alat yang 

digunakan manusia terbuat dari unsur logam. Logam mempunyai peranan aktif dalam kehidupan 

manusia dan menunjang teknologi dijaman sekarang. Di mana aplikasinya digunakan pada alat-

alat potong, alat-alat pahat, roda gigi, atau kontruksi mesin yang sering mengalami kontak antara 

bahan satu dengan bahan lainnya. Oleh sebab itu, muncul usaha manusia untuk memperbaiki sifat 

mekanik dan sifat fisik dari logam tersebut. Salah satu sifat mekanik dari logam yaitu kekerasan. 

Sedangkan sifat fisiknya yaitu dimensi, konduktivitas listrik, struktur mikro, densitas, dan lain-

lain. Karena banyaknya kebutuhan yang bermacam-macam maka diadakan pemilihan bahan. 

Pemilihan bahan tersebut dapat dipersempit sesuai kegunaannya, seperti pada baja karbon. Baja 

karbon mudah diperoleh, mudah dibentuk atau sifat permesinannya baik, dan harganya relatif 

murah. Karena baja karbon mendapat prioritas utama maka dituntut untuk memodifikasi atau 

memperbaiki sifatnya seperti kekerasan pada permukaannya. Karena hal tersebut maka perlu 

diadakan proses perlakukan panas guna menambah kekerasan dari bahan tersebut.  

mailto:nesari@upnyk.ac.id
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Nanulaitta (2011) dalam penelitian “Analisa nilai kekerasan baja karbon rendah (S35C) dengan 

pengaruh waktu penahanan (holdind time) memalui proses pengarbonan padat (pack carburizing) 

dengan pemanfaatan cangkang kerang sebagai katalisator”, menyimpulkan bahwa laju penyerapan 

karbon paling cepat terjadi pada pada proses dengan waktu penahanan 45 menit dengan komposisi 

dari 1 kg campuran yang terdiri 60% karbon (arang kayu nani) dan 40% cangkang kerang (CaCO3) 

yaitu sebesar 123,38 HRC. Arma, dkk (2012) dalam penelitian “Pengerasan baja ST 37 dengan 

metode carburizing menggunakan arang limbah kelapa sawit sebagai bahan carburizing padat”, 

menyimpulkan bahwa temperatur terbaik untuk carburizing menggunakan limbah arang kelapa 

sawit adalah 900ºC dengan waktu tahan 2 jam menghasilkan kekerasan maksimum 37 HRC. 

Zuchry (2011) dalam penelitian “Pengaruh suhu carburizing dan waktu tahan terhadap kekuatan 

tarik baja karbon dengan variasi media pendingin”, menyimpulkan bahwa proses carburizing 

mempengaruhi kekuatan tarik spesimen, dimana semakin tinggi suhu carburizing yang diberikan 

akan menurunkan kekuatan tarik spesimen tersebut. Kemungkinan ini terjadi karena proses 

pengarbonan pada suhu yang lebih tinggi menjadikan spesimen tersebut menjadi getas. Kuswanto 

(2010) dalam “Perlakuan pack carburizing pada baja karbon rendah sebagai material alternative 

untuk pisau potong pada penerapan teknologi tepat guna”, menyimpulkan bahwa telah terjadi 

difusi atom karbon (C) ke dalam struktur baja.Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan pada 

kekerasan permukaan material dan terlihat pada gambar struktur mikro. Dengan demikian baja 

karbon rendah setelah diproses pack carburizing mempunyai potensi untuk dikeraskan.  

Oleh sebab itu, penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi pengaruh parameter pada proses 

carburizing seperti temperatur pemanasan, waktu pemanasan, dan cara pendinginan yang optimal 

terhadap kekerasan baja karbon rendah. Apabila baja karbon rendah yang telah melewati proses 

carburizing dapat menjadi material alternatif dan untuk meminimalisir pengeluaran pada saat 

proses produksi. 

 

2. METODOLOGI  

 Pembuatan spesimen. Dalam peleitian ini material dibentuk terlebih dahulu dengan 

ukuran 30 x 30 x 12 mm dengan menggunakan wire cut.  

 Pengujian struktur mikro. Dalam pengujian struktur mikro dilakukan sebanyak 3 kali 

pengujian yaitu sebelum proses carburizing, setelah proses carburizing, dan pada saat pengujian 

konfirmasi. Untuk jumlah spesimen yang akan di uji sruktur mikro sebanyak 11 spesimen, yaitu 1 

spesimen untuk sebelum proses carburizing, 9 spesimen untuk setelah proses carburizing, dan 1 

spesimen untuk pengujian konfirmasi. Larutan yang digunakan untuk etsa adalah 2% HNO3 dan 

98% alkohol 96%.  

 Pengujian komposisi kimia. Dalam pengujian komposisi kimia dilakukan sebanyak 3 kali 

pengujian yaitu spesimen sebelum proses carburizing, spesimen dengan nilai kekerasan yang 

tertinggi dan spesimen pengujian konfirmasi menggunakan alat spectro.  

 Pengujian hardness. Dalam pengujian hardness ini menggunakan metode Vickers. 

Dilakukan sebanyak 3 kali pengujian yaitu sebelum proses carburizing, setelah proses carburizing, 

dan pada saat pengujian konfirmasi. Untuk jumlah spesimen yang akan di uji hardness sebanyak 

31 spesimen, yaitu 1 spesimen untuk sebelum proses carburizing, 18 spesimen untuk setelah 

proses carburizing, dan 2 spesimen untuk pengujian konfirmasi. Untuk pengujian kali ini 

menggunakan beban 0.5 kgf dengan dwell time-nya 15 detik.  

 Proses carburizing. Menurut perhitungan matrik orthogonal, perlakuan yang akan 

dilakukan pada proses carburizing sebanyak 9 kali dengan 2 kali replikasi. Sehingga banyaknya 

spesimen uji adalah 27 spesimen. Bahan yang digunakan adalah campuran 96% karbon arang 

batok kelapa dengan 4% BaCO3.. 

Dalam penelitian ini pengolahan dan analisa data menggunakan metode Taguchi. hal pertama yang 

harus dilakukan adalah menentukan derajad kebebasan. Derajad kebebasan adalah sebuah konsep 

yang mendiskripsikan seberapa besar eksperimen yang mesti dialakukan dan seberapa banyak 

informasi yang didapatkan dari eksperimen tersebut. Derajad kebebasan merupakan suatu konsep 

yang sangat tepat dalam menentukan banyaknya faktor dan levelnya dan sangat membantu dalam 

menentukan dan mendesain matriks orthogonal. Dalam memilih matriks orthogonal yang cocok 
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atau sesuai, diperlukan suatu persamaan dari matriks orthogonal tersebut yang mempresentasikan 

jumlah faktor, jumlah level dan jumlah pengamatan yang akan dilakukan. Bentuk umum dari 

model matriks orthogonal adalah :  

La (bc)  ........................................................................................................................... (4) 

Analisa varians dua arah pada metode Taguchi adalah data eksperimen yang terdiri dari dua faktor 

atau lebih dan dua level atau lebih. Analisa varians terdiri dari jumlah kuadrat total (SST) , jumlah 

kuadrat karena rata-rata (mean) (SSm), jumlah kuadrat faktor A (SSA), dan jumlah kuadrat error 

(SSe) 

 

𝑆𝑆𝑇  = ∑ 𝑦2   ..................................................................................................................(5) 

𝑆𝑆𝑚  = 𝑛�̅�2   .................................................................................................................(6) 

𝑆𝑆𝐴 = 
[Total A1]2

n1
+

[Total A2]2

n2
+

[Total ]2

N
 ................................................................................(7) 

 

Untuk penelitian ini terdapat 3 faktor sehingga perhitungan SS harus mencakup 3 faktor tersebut 

(SSB dan SSC) 

 

𝑆𝑆𝑒  =  𝑆𝑆 𝑇 − 𝑆𝑆𝑚 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝑛 .......................................................................(9) 

 

Rasio S/N diformulasikan sedemikian hingga penelitian selalu dapat memilih nilai level faktor 

terbesar untuk mengoptimalkan karakteristik kualitas dari eksperimen. Jadi, metode perhitungan 

rasio S/N tergantung pada karakterikstik kualitas, apakah responnya semakin kecil, semakin baik; 

semakin besar, semakin baik; atau tertuju pada nilai tertentu. Pada penelitian ini menggunakan 

karakteristik kualitas semakin besar semakin baik. Berikut persamaannya : 

 

𝜂 = −10 log10[𝑀𝑆𝐷] 

 = −10 𝑙𝑜𝑔10 (
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) ………………………………………………………..…(10) 

 

Eksperimen konfirmasi digunakan untuk verifikasi bahwa rata-rata yang ditaksir untuk faktor dan 

level yang telah dipilih dari eksperimen matriks orthogonal adalah valid. Sehingga terlalu sedikit 

contoh yang diambil akan sulit untuk menentukan validasi dari rata-rata yang diperkirakan. 

Rumusnya adalah sebagia berikut : 

 

𝐶𝑙 = √𝐹𝛼,𝑣1,𝑣2 × 𝑀𝑆𝑒 × (
1

𝑛𝑒𝑓𝑓

+
1

𝑟
) ……………………………………..…….    (11) 

 

neff=
jumlah total eksperimen

jumlah derajad kebebasan
 ……………………………………………  (12) 
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3. HASIL ADAN PEMBAHASAN  
Salah satu jenis matriks orthogonal dalam metode Taguchi yang tepat untuk 3 faktor dan 3 level 

adalah L9(33). Di mana L : rancangan bunjursangkar latin, 9 : banyaknya baris atau eksperimen, 3  

: banyaknya level, dan 3  : banyaknya kolom atau faktor. 

Tabel 1. Hasil Uji Kekerasan dalam matriks Orthogonal 

Matriks Orthogonal L9(33) Replikasi 

Eksperimen A B C 1 (Y1) 2 (Y2) 

1 
700º

C 
2 jam 

direct 

quenching 

158,74

0 

156,92

0 

2 
700º

C 
3 jam Normal cooling 

152,40

0 

154,98

0 

3 
700º

C 
4 jam 

double 

quenching 

284,66

0 

284,79

8 

4 
800º

C 
2 jam Normal cooling 

232,24

8 

235,84

6 

5 
800º

C 
3 jam 

double 

quenching 

861,14

0 

838,50

0 

6 
800º

C 
4 jam 

direct 

quenching 

714,34

6 

789,50

4 

7 
850º

C 
2 jam 

double 

quenching 

919,45

2 

910,62

0 

8 
850º

C 
3 jam 

direct 

quenching 

494,78

2 

528,88

4 

9 
850º

C 
4 jam Normal cooling 

282,03

8 

281,02

4 

Rasio S/N digunakan untuk memilih faktor-faktor mana yang memiliki pengaruh terhadap variasi 

eksperimen pada suatu respon. Nilai rasio S/N dihitung pada setiap masing-masing respon. 

Karakterristik rasio S/N yang digunakan untuk respon nilai kekerasan adalah semakin besar, 

semakin baik dengan input Y1 dan Y2 pada Tabel 1 sehingga nilai rasio S/N diperoleh dari 

persamaan 10 sebagai berikut  : eksperimen 1 A1B1C1 

𝜂 = −10 log10[𝑀𝑆𝐷] 

= −10 log10 (
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) 

= −10 log10 (
1

2
(

1

158,742
+

1

156,922
)) 

= 43,9634 
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Setelah nilai rasio S/N didapat berupa (Xo) maka nilai rasio S/N (Xo) akan dilanjutkan sebagai data 

dalam pengerjaan metode Annova. Dari hasil perhitungan rasio S/N manual dibandingkan dengan 

perhitungan Rasio S/N minitab, hasil perhitungan menunjukkan hasil yang sama (lihat Tabel 2). 

 

  

Respon rasio S/N dicari untuk masing-masing respon sehingga didapakan hasil pengaruh level dari 

faktor yang digunakan untuk setiap respon. Cara menghitungnya adalah dengan penjumlahan rata-

rata faktor pada tiap-tiap level. Untuk mengetahui pengaruh level dari faktor masing-masing 

respon dapat ditunjukkan pada Tabel 3 di atas. 

Untuk mengetahui level dan faktor yang signifikan dari parameter yang digunakan dalam 

eksperimen, maka Anova dilakukan untuk setiap respon yang diteliti. Dalam perhitungan Anova 

tedapat sum of square, degree of freedom, mean of square, dan F hitung. Semua elemen 

perhitungan tersebut berguna untuk menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap respon 

yang diamati. Semua elemen perhitungan tersebut dihitung pada faktor dan level masing-masing. 

Setelah semua perhitungan yang diperlukan sudah lengkap, maka berikut ini adalah tabel anova 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Anova  

Source 

of 

Varians 

Degree 

of 

freedom 

(df) 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

of 

Square 

(MS) 

F 

hitung 

A 2 152,0336 76,0168 7,7536 

B 2 6,7401 3,3700 0,3437 

C 2 120,6458 60,3229 6,1528 

Error 2 19,5834 9,8041 - 

Total 8 298,0277 - - 

F tabel pada penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% sehingga tabel probabilitas 

(alpha) sebesar 0,05 dengan df1 = 4-1 = 3 dan df2 = 9-4 = 5, sehingga didapatkan nilai F tabel 

5,409451. Setelah mendapatkan nilai F tabel maka langkah selanjutnya uji hipotesa dengan cara 

Fhitung dibandingkan dengan Ftabel. Apabila Fhitung lebih besar daripada Ftabel maka ada 
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pengaruh pada faktor yang dituju. Sedangkan apabila nilai Fhitung lebih kecil daripada Ftabel 

maka tidak ada pengaruh pada faktor yang dituju. Telah diketahui faktor-faktor yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap rasio S/N nilai kekerasan optimum dari perhitungan sebelumnya yang 

ditunjukkan pada Tabel 3 dan uji hipotesa sebelumnya adalah  

a. Faktor A level 2 (temperatur pemanasan 800ºC) 

b. Faktor C level 3 (cara pendinginan double quenching) 

Nilai yang digunakan untuk menghitung prediksi rasio S/N yang optimal adalah Y yang 

merupakan nilai rata-rata nilai rasio S/N pada faktor A2 dan C3. 

μ prediksi = Y + (A2 − Y) + (C3 − Y) 

= 55,0603 + (54,4868 − 55,0603) + (55,6338 − 55,0603) 

= 55,0603 

Eksperimen konfirmasi dilakukan berdasarkan hasil dari eksperimen sebelumnya. Eksperimen ini 

bertujuan untuk membuktikan hasil yang didapat sebelumnya. Pada eksperimen konfirmasi, faktor 

dan level ditetapkan seperti faktor dan level pada kondisi optimal yaitu faktor A2 temperatur 

pemanasan 800ºC dan faktor C3 cara pendinginan double quenching. Untuk konfirmasi diambil 4 

spesimen dengan level pada kondisi yang optimum. Sama dengan cara penelitian sebelumnya, 

setiap spesimen diambil 5 titik uji dan kemudian hasilnya dirata-rata. Berikut hasil dari eksperimen 

konfirmasi :   

Tabel 5. Hasil dari Eksperimen Konfrimasi 

Eksperimen 
Eksperimen Konfrimasi Replikasi 

A C 1 2 

1 800ºC 
Double 

quenching 
836,442 849,514 

𝜂 = −10 𝑙𝑜𝑔10[𝑀𝑆𝐷] 

= −10 𝑙𝑜𝑔10 (
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

) 

= −10 𝑙𝑜𝑔10 (
1

2
(

1

836,4422
+

1

849,5142
)) 

= 58,5155 

 

Interval kepercayaan digunakan unutk menentukan interval nilai toleransi yang mampu dicapai 

pada eksperimen dengan kombinasi faktor dan level yang optimum. Nilai interval kepercayaan 

dihitung dengan terlebih dahulu mencari nilai F tabel dan df error. Tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah 95%, sehingga didapatkan nilai F tabel dalah F(0,05;3;5) adalah 5,409451. 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, diketahui nilai MSe adalah 9,8041. Berikut perhitungannya 

 

neff   =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛

1 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑑 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑏𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
 

=
9 × 2

1 + (2 + 2 + 2)
 

= 2,5714 
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𝐶𝑙 = ±√𝐹(0,05;3;5) × 𝑀𝑆𝑒 ×
1

𝑛𝑒𝑓𝑓

 

= ±√5,409451 × 9,8041 ×
1

2,5714
 

= ±4,5414  
 

μprediks – Cl   ≤  μprediks  ≤  μprediks + Cl 

55,0603 – 4,5414  ≤  55,0603   ≤  55,0603+4,5414 

50,5189   ≤ 55,0603  ≤ 59,6017 

 

 

Cl = ±√F(0,05;3;5) × MSe × [
1

neff

+
1

r
] 

= ±√5,409451 × 9,8041 × [
1

2,5714
+

1

2
] 

= ±6,8660  
 

Interval kepercayaan untuk variabilitas adalah  

Rasio S/N konfrimasi – Cl  ≤  Rasio S/N konfrimasi  ≤ Rasio S/N konfrimasi + Cl 

58,5155 – 6,8660     ≤  58,5155   ≤  58,5155+6,8660 

51,6491     ≤ 58,5155  ≤ 65,3815 

 

Berdasarkan pada hasil yang telah didapat pada analisa di atas, kombinasi yang optimal adalah 

pada temperatur pemanasan (faktor Apada level 2) 800ºC, dan cara pendinginan (faktor C pada 

level 3) double quenching. Dengan menggunakan interval kepercayaan 95% maka interval 

kepercayaan eksperimen Taguchi beririsan dengan interval kepercayaan eksperimen konfirmasi. 

Untuk perbandingan nilai interval kepercayaan ditunjukkan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Perbandingan Nilai Interval Kepercayaan  

Respon (nilai kekerasan) Prediksi Optimasi 

Eksperimen Taguchi 55,0603 55,0603±4,5414 

Eksperimen konfirmasi 58,5155 58,5155±6,8660 

Berdasarkan perbandingan yang ditunjukkan pada Tabel 6 didapatkan nilai eksperimen Taguchi 

dan nilai eksperimen konfirmasi mengalami peningkatan pada variabilitasnya. Dengan demikian 

kombinasi optimal faktor-faktor tersebut di atas terbukti dapat meningkatkan nilai kekerasan baja 

karbon rendah.  

Data teknik (pendukung) merupakan data yang mendukung semua hasil pengujian kekerasan pada 

penelitian ini. Data teknik (pendukung) pada penelitian ini berupa data hasil pengujian 

mikrostruktur untuk melihat kedalaman masuknya karbon di material. Selain itu, pengujian 

komposisi kimia untuk mengetahui kadar karbon dari material tersebut.  

a. Uji struktur mikro. Dalam penelitian ini juga didukung dengan hasil uji struktur mikro. 

Pengujian tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa dalam penyerapan karbon dalam 

material uji. Dalam uji struktur mikro ini tidak membahas tentang struktur fase dari material 

carburizing. Hasil uji struktur mikro ini berupa gambar-gambar struktur mikro eksperimen 0 

sampai eksperimen 9. Eksperimen  0 adalah material uji yang belum dilakukan perlakuan 



 

267 
 

 

 

carburizing. Perbesaran dari pengujian ini ada 2 yaitu 100x dan 200x. Setelah mendapatkan hasil 

uji struktur mikro seperti di atas, maka selanjutnya mengukur kedalaman masuknya karbon pada 

material uji. Pengukuran menggunakan software AutoCAD. Berikut hasilnya: 

 

     

(a)                                 (b)                                               

    
  (c)   (d) 

Gambar 1. Hasil Uji Struktur Mikro Sebelum di Carburizing (a), Eksperimen 1 (b), Eksperimen 

2 (c), dan Eksperimen 3 (d) 

Dalam Gambar 1(a) bisa dilihat tidak ada karbon yang masukkan ke dalam material dikarenakan 

belum terjadi perlakuan carburizing. Kemudian, pada Gambar 1(b,c, dan d), di atas tidak terlihat 

adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Hal tersebut terjadi karena pada eksperimen 1, 

2, dan 3 menggunakan temperatur pemanasan 700ºC. Dalam diagram fasa, temperatur tersebut di 

bawah temperatur kritis sehingga pada temperatur 700ºC belum terjadi berubahan fasa. 

     
(a) (b)   

    
                                              (c)                                                                 (d) 

Gambar 2. Hasil Uji Struktur Mikro Eksperimen 4 (a), Eksperimen 5 (b), Eksperimen 6 (c), dan 

Eksperimen 7 (d) 
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Pada Gambar 2(a), di atas terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan 

gambar eksperimen 4 di atas menggunakan perbesaran 100x dengan panjang 1 garisnya adalah 

100 μm, setiap garis ada 10 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 2(a) terdapat 1 garis dan 4 

strip sehingga kedalaman karbon adalah (1 x 100μm) + (4x10μm) = 140 μm = ± 0,14 mm. Pada 

Gambar 2(b), di atas terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan 

gambar eksperimen 5 di atas menggunakan perbesaran 100x dengan panjang 1 garisnya adalah 

100 μm, setiap garis ada 10 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 2(b) terdapat 2 garis 

sehingga kedalaman karbon adalah 2x100 μm = 200 μm = ± 0,20 mm. 

Pada Gambar 2(c), di atas terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan 

gambar eksperimen 6 di atas menggunakan perbesaran 200x dengan panjang 1 garisnya adalah 

200 μm, setiap garis ada 20 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 2(c) terdapat 1 garis dan 4 

strip sehingga kedalaman karbon adalah (1x200 μm) + (4x10 μm) = 240 μm = ± 0,24 mm. Pada 

Gambar 2(d), di atas terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan 

gambar eksperimen 7 di atas menggunakan perbesaran 200x dengan panjang 1 garisnya adalah 

200 μm, setiap garis ada 20 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 2(d) terdapat 1 garis dan 8 

strip sehingga kedalaman karbon adalah (1x200 μm) + (8x10 μm) = 280 μm = ± 0,28 mm. 

  
(a) (b) 

 

 
(c) 

Gambar 4. Hasil Uji Struktur Mikro Eksperimen 8 (a). Eksperimen 9 (b),  

dan Eksperimen Konfirmasi (c) 

Pada Gambar 4(a), di atas terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan 

gambar eksperimen 7 di atas menggunakan perbesaran 200x dengan panjang 1 garisnya adalah 

200 μm, setiap garis ada 20 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 4(a) terdapat 1 garis dan 4 

strip sehingga kedalaman karbon adalah (1x200 μm) + (4x10 μm) = 240 μm = ± 0,24 mm. Pada 

Gambar 4(b), di atas terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan 

gambar eksperimen 9 di atas menggunakan perbesaran 200x dengan panjang 1 garisnya adalah 

200 μm, setiap garis ada 20 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 4(b) terdapat 2 garis 

sehingga kedalaman karbon adalah 2x200 μm = 400 μm = ± 0,40 mm. Pada Gambar 4(c), di atas 

terlihat adanya karbon yang masuk ke dalam material uji. Pengambilan gambar eksperimen 

konfirmasi di atas menggunakan perbesaran 100x dengan panjang 1 garisnya adalah 100 μm, 

setiap garis ada 10 strip dengan panjang 10 μm. Pada Gambar 4(c) terdapat 2 garis dan 5 strip 

sehingga kedalaman karbon adalah (1x100 μm) + (5x10 μm) = 150 μm = ± 0,15 mm. 
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b. Uji Komposisi Kimia. Pengujian komposisis kimia pada penelitian ini bertujuan untuk 

melihat peningkatan kadar karbon pada eksperimen yang memiliki nilai kekerasan tertinggi dan 

pada eksperimen konfirmasi. Selain itu, pada maerial tanpa perlakuan juga dilakukan pengujian 

komposisi kimia. Pada material yang belum dilakukan perlakuan memiliki kadar karbon sebesar 

0,108%. Sedangkan untuk material pada eksperimen dengan nilai kekerasan tertinggi memiliki 

kadar karbon sebesar 0,205%. Kemudian untuk material pada eksperimen konfirmasi memiliki 

kadar karbon sebesar 0,437%.  

 

4. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian yang berjudul “Analisa Pengaruh Temperatur dan 

Waktu Pemanasan, Serta Cara Pendinginan Pada Proses Carburizing Terhadap Kekerasan Baja 

Karbon Rendah” adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan kombinasi matriks orthogonal untuk proses carburizing dengan 2 replikasi, 

didapatkan nilai kekerasan yang paling tinggi sebesar 919,4520 HV dan 910,62 HV pada 

eksperimen ke 7 dengan kombinasi faktor temperatur pemanasan 850ºC, waktu pemanasan 2 jam, 

dan cara pendinginannya double quenching.  

b. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kombinasi level dari faktor yang menghasilkan variansi nilai kekerasan yang 

optimal sama adalah diperoleh dari setting faktor temperatur pemanasan pada level 2 sebesar 

800ºC (A2) dan cara pendinginan pada level 3 yaitu double quenching (C3).    

 

5. DAFTAR NOTASI  
L   : rancangan bujursangkar latin 

a : banyak baris/eksperimen 

b : banyak level  

c : banyak kolom/faktor 

y   : jumlah hasil eksperimen 

n : jumlah eksperimen 

ӯ : rata-rata jumlah hasil eksperimen  

η  : rasio S/N 

MSD  : Mean Squared Deviation  

n : replikasi 

yi : jumlah respon reprikasi 

ӯ : rata-rata jumlah respon replikasi 

σ : standart deviasi  

r  : ukuran sampel yang digunakan (jumlah replikasi) untuk eksperimen konfirmasi (r 

tidak sama dengan  0) 

F  : nilai F-ratio dari tabel 

Α  : resiko, level kepercayaan.  

v1  : derajad kebebasan untuk pembilang yang berhubungan dengan  suatu rata-rata dan 

selalu  sama dengan 1 untuk suatu interval kepercayaan 

v2 : derajad kebebasan untuk penyebut yang berhubungan dengan  derajad kekebasan dari 

variansi pooled error.  

MSe : mean of square error 

N  : jumlah pengamatan yang digunakan untuk menghitung rata-rata (mean) 
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Abstrak 

Proses heat treatment pada pembuatan pegas yang selama ini dilakukan oleh industri adalah proses 

quenching – tempering, namun pada proses ini memiliki kekurangan yaitu menghabiskan waktu, 

biaya dan lain – lain. Dalam proses ini struktur mikro yang dihasilkan berupa martensit. Sehingga 

material cenderung lebih getas. Sedangkan proses quenching – partitioning cenderung memakan 

waktu dan biaya yang lebih sedikit. Struktur mikro yang dihasilkanpun berupa austenit sisa dan 

martensit.   

Melalui penelitian ini dilakukan perlakuan dengan metode quenching – partitioning kemudian 

dilakukan pengujian mekanik. Parameter yang digunakan adalah pada temperatur 225oC dengan 

waktu penahanan (holding time) 25, 50, 100 detik.  

Dari hasil penelitian  didapatkan nilai  kekuatan tarik rata – rata tertinggi pada variasi holding 

time 100 detik dengan nilai 1647,72 N/mm2 dan elongasi 1,99 %. Nilai kekerasan rata – rata  

tertinggi ada pada variasi holding time 100 detik dengan nilai sebesar 521,28 HV. Hasil pengujian 

impact didapatkan nilai tertinggi pada variasi holding time 100 detik dengan nilai 0,078 J/mm2 

serta struktur mikro yang dihasilkan adalah austenite sisa dan martensite sedangkan pada variasi 

100 detik terdapat fasa baru yaitu fasa bainit. Metode ini menghasilkan kekuatan tarik dan 

kekerasan yang lebih tinggi, namun nilai elongasinya kurang dari 9%, maka tidak memenuhi 

standar minimum nilai elongasi. 

Kata kunci : Heat Treatment, JIS SUP 9A, Pengujian Mekanik, Quenching-Partitioning 

1. PENDAHULUAN 

Pegas adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai penerima beban dinamis dan memberikan 

kenyamanan dalam berkendara (Yamada, 2007). Pada saat proses produksi  baja JIS SUP 9A ini 

tidak langsung dijadikan pegas namun dilakukan proses perlakuan panas terlebih dahulu, agar sifat 

mekanik akhir dari material tersebut akan menjadi lebih baik dari material awal. Proses perlakuan 

panas yang dianjurkan dari beberapa buku standar untuk baja JIS SUP 9A adalah quenching dan 

tempering. Dimana temperatur untuk quenching 830-860 oC dan temperatur tempering 460-520 oC. 

Proses perlakuan panas ini akan menaikan sifat mekanik berupa yield strength, tensile strength dan 

elongation dari material awal pegas tersebut. 

Pada penelitian ini akan dilakukan proses perlakuan panas quenching-partitioning. Proses 

perlakuan panas ini baru beberapa tahun ini dikembangkan oleh para ahli. Proses perlakuan panas 

quenching-partitioning ini hampir sama dengan proses quenching-tempering. Bila pada proses 

tersebut struktur mikro akhir 100% martensit maka pada proses quenching-partitioning ini 

memiliki struktur mikro akhir berupa 50% martensit dan 50% austenit sisa. Seperti pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Beny Andika (2010) variabel yang digunakan adalah temperatur 

225 oC, 250 oC, 275 oC dan waktu penahanan 10 detik, 100 detik, dan 1000 detik, pada penelitian 

tersebut didapatkan kekuatan tarik tertinggi pada temperatur 225 oC dengan waktu penahanan 10 

detik didapatkan nilai 2124 Mpa. 

Pada penelitian Adriyan Kurnia (2010) variabel yang divariasikan temperatur 135 oC, 190 oC, 220 
oC dan waktu penahanan 10 detik, 100 detik, 1000 detik dengan didapatkan nilai tarik sebesar 1435 

Mpa, penelitian ini juga menghasilkan sifat mekanik getas juga. Sedangkan pada penelitian Adiel 

Elsafandi Ardianto (2011) ini, variabel yang divariasikan adalah waktu penahanan 100 detik, 200 

detik, 300 detik dengan temperatur 225 oC untuk proses quenching-partitioning dan waktu 
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penahanan 1800 detik, 3600 detik, 5400 detik dengan temperatur 500 oC untuk proses quenching-

tempering, penelitian tersebut menghasilkan kekuatan tarik tertinggi pada temperatur penahanan 225 
oC dengan waktu penahanan 100 detik sebesar 1465,31 Mpa untuk quenching-partitioning dan untuk 

quenching-tempering menghasilkan kekuatan tarik tertinggi pada temperatur 500 oC dengan waktu 

penahanan 1800 detik sebesar 1215,83 Mpa. Disimpulkan dari penelitian tersebut bahwa nilai untuk 

proses quenching-partitioning tidak memenuhi standar pada baja pegas sehingga tidak dapat 

diterapkan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu disimpulkan bahwa penelitian masih belum mendapatkan sifat 

mekanik yang (kekuatan tarik, kekerasan, ketangguhan dan elongation) yang lebih baik. Pada 

penelitian kali ini diharapkan nilai kekuatan tarik, kekerasan, ketangguhan dan elongation yang lebih 

baik untuk dijadikan sebuah pegas dengan struktur mikro akhir 50% martensit dan 50% austenit 

sisa. 

Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh waktu penahanan (holding time) dalam proses quenching-

 partitioning terhadap sifat mekanik  dari baja pegas daun ? 

2. Bagaimana pengaruh waktu penahanan (holding time) dalam proses quenching-

 partitioning terhadap struktur mikro akhir dari baja pegas daun? 

3. Bagaimana sifat mekanik proses quenching – partitioning baja pegas JIS SUP 9A 

 terhadap standar JIS dan referensi penelitian yang berkaitan? 

Tujuan  

1 Untuk mengetahui pengaruh waktu penahanan proses quenching-partitioning terhadap 

  sifat mekanik baja pegas daun. 

2 Untuk mengetahui pengaruh waktu penahanan proses quenching-partitioning terhadap 

 struktur mikro akhir baja pegas daun. 

3 Untuk mengetahui sifat mekanik proses quenching – partitioning baja pegas JIS SUP 9A 

 terhadap standar JIS dan referensi penelitian yang berkaitan. 

 

2. Metodologi  

Alat dan Bahan : 

1. Material JIS SUP 9A 

2. 2 buah dapur (furnace, 1 furnace untuk salt bath) 

3. Jepitan 

4. Oli 

5. Salt bath 

6. Mesin Uji Impact 

7. Mesin Uji Tarik 

8. Mesin Uji Kekerasan 

9. Mesin Poles 

10. Mesin Uji Mikro 

Secara detail langkah proses quenching-partitioning adalah sebagai berikut: 

1. Spesimen terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran, karat dan minyak yang menempel. 

2. Spesimen dimasukkan kedalam dapur uji dan dipanaskan sampai temperatur 850oC dan 

diberi waktu penahanan selama 30 menit. 

3. Setelah waktu penahanan terpenuhi maka spesimen dicelupkan/dimasukkan ke dalam salt 

bath sampai temperaturnya 190oC. 

4. Setelah itu spesimen dipanaskan kembali pada dapur dengan temperatur 225oC dengan 

waktu penahanan selama 25, 50, dan 100 detik. 

5. Proses akhir dari quenching-partitioning ini adalah mencelupkan spesimen ke dalam oli 

sampai temperatur ruangan. 

6. Setelah proses heat treatment selesai selanjutnya dilakukan pengujian mekanik ( pengujian 

tarik, kekerasan, impact) dan metalografi 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil pengujian tarik pada material JIS SUP 9A dengan variasi quenching-partitioning selama 

25 detik, 50 detik, 100 detik dan sebelum proses quenching-partitioning.  
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Tabel 4.1 menunjukkan nilai kekuatan tarik dan nilai elongasi pada material JIS SUP 9A. Pada tabel 

ini nilai kekuatan tarik terbesar ada pada variasi quenching-partitioning dengan holding time 100 

detik dengan nilai rata-rata sebesar 1647,72 N/mm2. 

 

Tabel 4.1 Data hasil uji tarik 

Mark Tensile Test Result 

Holding 

Time 

Temp ε 

 (%) 

σγ 

(Mpa) 

Rata-rata  σu 

(Mpa) 

Rata-rata 

Sebelum Proses Quenching-Partitioning 

01 - - 8,31 555,60 619,45 971,48 982,66 

02 16,75 660,61 989,83 

03 20,10 642,13 986,67 

Sesudah Proses Quenching-Partitioning 

11 25 detik 225o

C 

0,19 858,52 932,87 1220 1437,63 

12 0,49 820,65 1413,3

3 

13 0,50 1119,4

3 

1679,5

5 

21 50 detik 0,70 849,19 799,04 1108,8

7 

1101,54 

22 0,71 813,60 1106,6

7 

23 0,60 734,32 1089,0

8 

31 100 detik 1,80 1042,6

7 

1352,23 1313,3

3 

1647,72 

32 1,80 1383,6

5 

1679,3

4 

33 1,99 1657,3

8 

1950,5 

Berdasarkan data pengujian tarik diatas maka jika digambarkan dalam bentuk grafik maka seperti 

pada Gambar 1 dimana nilai kekuatan tarik tertinggi berada pada variasi quenching-partitioning 

dengan holding time 100 detik dengan nilai 1647,72 N/mm2. Sedangkan nilai kekuatan tarik 

terendah berada pada variasi material awal atau material JIS SUP 9A tanpa diberi perlakuan dengan 

nilai 982,66 N/mm2. Hal ini menunjukkan bahwa setelah material JIS SUP 9A diberikan perlakuan 

quenching-partitioning maka kekuatan tariknya bertambah dibandingkan sebelum proses 

quenching-partitioning. 

 
Gambar 1 Grafik Pengujian Tarik JIS SUP 9A 

Uji kekerasan ini dilakukan sebelum proses quenching - partitioning bertujuan untuk mengetahui 

nilai kekerasan awal. Nilai kekerasan awal ini digunakan untuk membandingkan peningkatan nilai 

kekerasan sesudah dan sebelum proses quenching – partitioning. Tabel 2. Menunjukkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan pada masing –masing variasi. 
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Tabel 2 Data uji kekerasan 

Jenis Perlakuan Nilai Kekerasas 

Quenching – partitioning HT 25 detik 518,78 HV 

Quenching – partitioning HT 50 detik 466,63 HV 

Quenching – partitioning HT 100 detik 521,28 HV 

Sebelum proses quenching - partitioning 235,9 HV 

Setelah dilakukan pengujian kekerasan dan dilakukan pemaparan seperti data diatas, jika 

digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 
Gambar 2 Grafik Pengujian Kekerasan Material JIS SUP 9A 

Berdasarkan data – data pengujian kekerasan di atas menunjukkan bahwa nilai kekerasan tertinggi 

berada pada proses quenching – partitioning dengan holding time 25 detik sebesar 554,33 HV. 

Sedangkan nilai kekerasan yang paling rendah ada pada variasi material sebelum dilakukan proses 

quenching – partitioning dengan nilai kekerasan 235,9 HV. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

lama waktu penahanan pada proses quenching – paritioning maka nilai kekerasan juga semakin 

turun. 

Tabel 3 Hasil Percobaan 
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No 
Penandaan Holding Sudut 

E 

Impact 

Impact 

Strength 

Impact 

Strength 

Rata - 

rata 

Spesimen Time β (º) (J) (J/mm2) (J/mm2) 

1 1 

25 detik 

155,5 2 0,039 

0,039 2 2 155,5 2 0,039 

3 3 156 2 0,039 

4 4 

50 detik 

156 2,5 0,049 

0,046 5 5 156 2,5 0,05 

6 6 156 2 0,038 

7 7 

100 detik 

142 4 0,078 

0,078 8 8 153 4 0,079 

9 9 153 4 0,078 

10 10 
Tanpa 

perlakuan 

145.5 9 0,176 

0,22 11 11 144 10.5 0,208 

12 12 140 13.5 0,274 
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Berdasarkan Tabel 3 pengujian impact material JIS SUP 9A yang telah dilakukan nilai impact 

strength rata-rata tertinggi berada pada variasi pengujian material awal atau sebelum diberikan 

perlakuan dengan nilai sebesar 0,22 J/mm2 dan nilai terendah dengan variasi proses quenching-

partitioning dengan holding time 25 detik sebesar 0,039 J/mm2. Ini berarti nilai impact strength 

menurun dengan diberikannya perlakuan proses quenching-partitioning namun diantara proses 

quenching-partitioning dengan holding time terlama lah yang menghasilkan impact strentgh 

tertinggi 

 
Gambar 3 Struktur Mikro JIS SUP 9A Tanpa Perlakuan 

Pada pengujian struktur mikro digunakan untuk mengamati fase akhir yang ada pada material awal 

JIS SUP 9A. Fase ynag terbentuk pada material awal adalah ferrit dan pearlite. Fase akhir yang 

terbentuk akan mempengaruhi sifat mekanik dari material tersebut. Misalnya fase martensit 

memiliki sifat yang getas, kuat dan keras (Suherman, 1987) 

 

Gambar 4 Struktur Mikro JIS SUP 9A HT 25 detik 
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Berdasarkan Gambar 4 baja pegas JIS SUP 9A setelah mengalami proses perlakuan panas 

quenching-partitioning dengan holding time 25 detik struktur mikro yang dihasilkan adalah austenit 

sisa dan martensit dengan prosentase terbesar diantara yang lainnya. Struktur mikro inilah yang 

menyebabkan kekerasan, dan kekuatan tarik material meningkat sangat signifikan dibandingkan 

material awal. 

 

Gambar 5 Struktur Mikro JIS SUP 9A HT 50 detik 

Berdasarkan Gambar 5 baja pegas JIS SUP 9A setelah mengalami proses perlakuan panas 

quenching-partitioning dengan holding time 50 detik struktur mikro yang dihasilkan adalah austenit 

sisa dan martensit dengan prosentase lebih besar dibandingkan dengan variasi proses perlakuan 

panas quenching-partitioning holding time 100 detik. Struktur mikro martensit inilah yang 

menyebabkan kekerasan, dan kekuatan tarik material menurun bila dibandingkan dengan variasi 

holding time 25 detik. 

 

Gambar 6 Struktur Mikro JIS SUP 9A HT 100 detik 
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Berdasarkan Gambar 6 baja pegas JIS SUP 9A setelah mengalami proses perlakuan panas 

quenching-partitioning dengan holding time 100 detik struktur mikro yang dihasilkan adalah 

austenit sisa, martensit, dan bainit. Struktur mikro inilah yang menyebabkan kekerasan, dan 

kekuatan tarik material meningkat bila dibandingkan dengan variasi proses perlakuan panas 

quenching-partitioning dengan holding time 50 detik. Dikarenakan dalam variasi ini terdapat 

struktur bainit dan martensite yang menyebabkan kekuatan tarik dan kekerasan lebih tinggi. 

4. Kesimpulan 

Setelah dilakukan rangkaian pengujian dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan dari 

penelitian tugas akhir yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pada proses quenching-partitioning didapatkan sifat mekanik material JIS SUP 9A sebagai 

berikut : 

 Pada nilai kekuatan tarik tertinggi terdapat pada variasi holding time 100 detik dengan nilai 

sebesar 1647,72 N/mm2 dan nilai elongasi 1,99 %. Sedangkan nilai kekuatan tarik terendah berada 

pada variasi holding time 50 detik. Nilai kekuatan tariknya 1101, 54 N/mm2 dengan nilai elongasi 

sebesar 0,6 %. 

 Nilai kekerasan terendah berada pada variasi holding time 50 detik dengan nilai kekerasan 

466,63 HV sedangkan nilai kekerasan tertinggi ada pada variasi holding time 100 detik dengan nilai 

sebesar 521,28 HV.  

 Pada nilai impact strength tertinggi ada pada variasi holding time 100 detik dengan nilai 

0,078 J/mm2 sedangkan nilai impact strength terendah ada pada variasi holding time 25 detik dengan 

nilai sebesar 0,039 J/mm2. 

2. Struktur mikro yang didapatkan menurut hasil uji metalografi pada spesimen variasi 

holding time 25 detik dan 50 detik adalah austenit sisa dan martensit sedangkan pada variasi holding 

time 100 detik didapatkan struktur mikro austenit sisa, bainit, dan martensit. 

3. Material JIS SUP 9A yang dilakukan proses perlakuan panas quenching – partitioning tidak 

memenuhi standar mutu kelayakan pegas 
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Abstrak 

Alat transportasi adalah kebutuhan yang cukup penting. Salah satunya dengan memodifikasi motor 

yang dilengkapi dengan roda tiga yang dipakai oleh kaum disabilitas. Untuk menghasilkan 

kendaraan yang baik harus memenuhi beberapa aspek antara lain kestabilan, kenyamanan, 

keamanan, dan efesien.Pada penelitian kali ini dilakukan perancangan sebuah konsep kendaraan 

motor roda tiga, dimana kendaraan ini dirancang berkapasitas dua orang. Penentuan center of 

gravity dilakukan untuk mendapatkan kendaraan yang stabil, tahan terhadap skid dan guling. Selain 

itu juga dilakukan analisis stabilitas kendaraan dengan variabel sudut belok roda terhadap berat 

kendaraan satu penumpang dan dua penumpang. Penelitian dilakukan dengan analisis skid dan 

guling serta perumusan pada center of gravity, radius ackerman, dan sudut slip, sehingga dapat 

dikatahui kondisi kendaraan akan mengalami skid dan guling. Dari penelitian pada tugas akhir ini 

didapatkan karakteristik kestabilan kendaraan, dimana semakin kecil sudut belok roda dan semakin 

berat beban maka semakin besar kecepatan kendaraan. Pada percobaan kendaraan dengan sudut 

430 kendaraan terguling, kecepatan rata-rata kendaraan adalah 11,3 km/jam untuk satu 

penumpang dan 12,33 km/jam untuk dua penumpang, sudut 300 dengan kecepatan 13,67 km/jam 

untuk satu penumpang dan 14 km/jam untuk dua penumpang, sudut 150 dengan kecepatan 17,67 

km/jam untuk satu penumpang dan 19,33 km/jam untuk dua penumpang.    

Kata kunci : Stabilitas, Radius Belok, Roda tiga, Disabilitas, dan Kecepatan Critical Toppling. 

 

1. PENDAHULUAN 
Semakin majunya zaman, semakin maju pula sistem transportasi yang digunakan, akan tetapi hal 

yang harus kita perhatikan adalah masih banyaknya manusia yang berkebutuhan khusus . Saat ini 

sepeda roda tiga yang diciptakan kusus untuk membantu penyandang disabilitas memiliki 

kekurangan untuk transportasi jarak jauh. 

Menurut Wilanda Arzamas (2013), mendesain sepeda motor untuk kaum difabel dengan merancang 

kembali kendaraan bermotor beroda tiga yang sesuai dengan aspek-aspek dalam merancang kembali 

sebuah kendaraan bermotor. Dalam perancangan ini Wilanda melakukan modifikasi dengan 

penambahan roda di bagian depan dan peletakan suspensi bagian depan dengan posisi horizontal.  

Selain memilih kendaraan secara subyektif maupun obyektif stabilitas juga sangat penting bagi 

kinerja kendaraan. Stabilitas kendaraan dipengaruhi oleh banyak aspek-aspek, baik dalam 

pengoperasian dan desain. Dalam penelitian ini mencari hasil belok minimum pada kendaraan dan 

kecepatan kendaraan agar menghasilkan kendaraan yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini mengetahui radius minimum kendaraan motor roda tiga, kecepatan kritis guling serta pengujian 

kecepatan kritis guling kendaraan motor roda tiga untuk penyandang disabilitas , Tujuan serta 

manfaat dalam penelitian ini yaitu mengetahui radius minimum motor roda tiga untuk penyandang 

disabilitas, perhitungan kecepatan kritis guling kendaraan motor roda tiga untuk penyandang 

disabilitas, serta pengujian kecepatan kritis guling kendaraan motor roda tiga untuk penyandang 

disabilitas. Melalui hasil penelitian saat didapatkan bahwa berat penumpang mempengaruhui hasil 

kecepatan dan kestabilan kendaraan  
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2. METODOLOGI 

Radius Minimum 

Stabilitas kendaraan dapat dinilai ketika kendaraan tersebut mengalami berbelok. Kondisi ideal 

kendaraan saat melakukan gerakan belok dikenal dengan nama kondisi radius ackerman 

R ack =
𝑎+𝑏

𝛿𝑓
 . 57,29   

  (2.3) 

Dimana,  

δf adalah sudut belok roda depan. 

L adalah panjang antar poros kendaraan. 

A adalah jarak poros roda depan ke center of gravity. 

B adalah jarak poros roda belakang ke center of gravity. 

β adalah sudut slip kendaraan. 

Untuk mengetahui besarnya sudut slip kendaraan dengan menggunakan persamaan: 

 

β = arc sin . 
𝑏

𝑅 𝑎𝑐𝑘
 (2.4) 

Kecepatan Kritis 

Kecepatan kritis saat guling dapat menggambarkan bagaimana perilaku belok kendaraan 

dirumuskan sebagai berikut:  

Vgf = √[
𝑅𝑎𝑐𝑘 .𝑏 .𝑡 .𝑔

2 .𝑏 .ℎ .cos 𝛿𝑓+ℎ .𝑡 sin 𝛿𝑓
] (2.23) 

Vgr = √[
𝑅𝑎𝑐𝑘 .𝑎 .𝑡 .𝑔

2 .𝑎 .ℎ .cos 𝛿𝑓+ℎ .𝑡 sin 𝛿𝑓
] (2.24) 

Jika Vgf < Vgr, maka satu roda depan akan terangkat terlebih dahulu. 

 

Pengujian kecepatan kritis 

Hasil pengujian kecepatan kritis dipengaruhi oleh sudut belok roda sendiri, dimana semakin besar 

sudut kendaraan tersebut berbelok maka semakin kecil kecepatan yang dibutuhkan kendaraan. Hal 

ini juga dapat menggambarkan perilaku belok kendaraan tersebut. 

Langkah Penelitian 

Langkah awal dari penelitian ini adalah  

1. m

encari data-data dari spesifikasi kendaraan yang akan digunakan sebagai data input. 

2. D

ata-data spesifikasi yang dibutuhkan adalah lokasi Center of Grafity, dan luas dari sisi frontal.  

3. M

encari besarnya radius belok ackerman. Menghitung sudut slip (β) kendaraan. Menghitung gaya 

dan momen yang ada pada kendaraan saat melakukan gerakan belok (Fc,Fd,Mp).  

4. A

nalisis skid, dimana dalam analisis kondisi kritis roda akan skid jika gaya ke arah samping akibat 

sentrifugal. Analisis berulang sampai dengan variasi sudut steer mencapai kondisi maksimal, serta 

penambahan penumpang pada satu penumpang, dua penumpang.  

5. A

nalisis guling, apakah ada roda yang terangkat atau  tidak. Dengan ketentuan gaya normal pada 

roda tersebut tidak akan terangkat jika besarnya lebih dari nol.  
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Maka dicari batas kecepatan apakah roda akan  terangkat. Analisis berulang sesuai dengan data 

dari standar perencanaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Spesifikasi Perencanaan Modifikasi Kendaraan 

Dari data yang diperoleh maka perencanaan ini akan didapatkan spesifikasi kendaraan yang 

diharapkan dengan sesuai tujuan. Adapun  spesifikasi perencanaan motor roda tiga ada  pada tabel 

3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Desain Motor Roda Tiga 

Tabel 3.1. Spesifikasi Perencanaan 

Rancangan Spesifikasi Motor Roda Tiga 

Dimensi 

Panjang x Lebar x Tinggi 1828 mm x 755 mm x 1087 mm 

Jarak Sumbu Roda  1220 mm 

Panjang  Sumbu Roda Depan ke 

Mesin 

760 mm 

Jarak Terendah ke Tanah  155 mm 

Berat Kosong 103 kg 

Kapasitas Penumpang 2 orang 

Ukuran Ban Depan 80 / 90 – 14 M/C 40 P 

Tipe Suspensi Depan Tilting Trike System 

Tipe Suspensi Belakang Mono Shock 

Rem Depan  Cakram Hidrolik, dengan piston tunggal 

Rem Belakang Tromol 

 

3.2 Menghitung Radius Ackerman 

Dari standart geometri, hubungan antara sudut steer pada roda depan (δf), radius putar (R), whell 

base (L), sudut slip roda (β). Sebelum menganalisis dinamika  kendaraan  lebih lanjut,  maka perlu 

ditentukan  terlebih dahulu dimana titik gravitasi dari kendaraan. 

 

a. Sudut 430 

R ack = 
0,8409 m +0,3791m

430  . 57,29  
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R ack = 1,6254 m    = 1,7 m 

 

b. Sudut 300 

R ack = 
0,8409 m +0,3791m

300  . 57,29  

R ack = 2,329793333 m    = 2,4 m 

c. Sudut 150 

R ack = 
0,8409 m +0,3791m

150  . 57,29  

R ack = 4,659586667 m = 4,7 m 

3.3. Kecepatan Kritis Saat 

Guling

  

Kecepatan kritis saat guling dapat menggambarkan bagaimana perilaku belok kendaraan maksimum 

yang di ijinkan, dari perhitungan analisis guling, hasil perbandingan kecepatan maksimum belok 

roda belakang dan kecepatan maksimum roda belakang seperti pada tabel 3.2 dan 3.3 

Tabel 3.2.  Kecepatan kritis saat guling pada 1 penumpang 

Sudut Belok 

Kecepatan maksimal 

Kesimpulan Roda depan 

(Vgf) 

Roda belakang 

(Vgr) 

sudut 430 16,2  km/jam 17,2  km/jam Kecepatan aman kendaraan adalah < 

16,2 km/jam 

sudut 300 19,65 km/jam 20,16 km/jam Kecepatan aman kendaraan adalah < 

20,16  km/jam 

Sudut 150 28,08 km/jam 28,44 km/jam Kecepatan aman kendaraan adalah < 

28,08 km/jam 

 

Tabel 3.3 Kecepatan kritis saat guling pada 2 penumpang 

Sudut 

Belok 

Kecepatan maksimal 

Kesimpulan Roda depan 

(Vgf) 

Roda belakang 

(Vgr) 

sudut 430 18,14 km/jam 18,36 km/jam Kecepatan aman kendaraan adalah < 

18,14 km/jam 

sudut 300 21,6  km/jam 24,14 km/jam Kecepatan aman kendaraan adalah < 

21,6  km/jam 

sudut 150 32,04 km/jam 33,84 km/jam Kecepatan aman kendaraan adalah < 

32,04  km/jam 

3.7. Pembahasan pengujian analisis guling 

Untuk pembahasan mengenai perhitungan analisis guling dapat dilihat pada tabel 3.4 dan 3.5 

Tabel 3.4. Kecepatan kritis saat guling pada 1 penumpang 

Sudut Belok Percobaan  Kecepatan (km/jam) 

sudut 430 1 12 

2 10 

3 12 

Rata-rata 11,3 

sudut 300 1 13 

2 14 
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3 14 

Rata-rata  13,67 

sudut 150 1 18 

2 17 

3 18 

Rata-rata  17,67 

Tabel 3.5 Kecepatan kritis saat guling pada 2 penumpang 

Sudut Belok Percobaan  Kecepatan (km/jam) 

sudut 430 1 12 

2 13 

3 13 

Rata-rata 12,33 

sudut 300 1 14 

2 14 

3 14 

Rata-rata  14 

sudut 150 1 20 

2 18 

3 20 

Rata-rata  19,33 

 

Pada tabel tersebut menunjukan  kecepatan kritis saat guling untuk satu  penumpang, dimana nilai 

itu didapatkan dari pengujian  kecepatan kendaraan. Hasil pengujian kecepatan kritis dipengaruhi 

oleh sudut belok roda sendiri, dimana semakin besar sudut kendaraan tersebut berbelok maka 

semakin kecil kecepatan yang dibutuhkan kendaraan. Hal ini juga dapat menggambarkan perilaku 

belok kendaraan tersebut. Sebagai berikut: 

Hasil dari pengujian  kecepatan  kritis saat guling dengan sudut belok  roda 430. Nilai kecepatan 

yang dihasilkan  adalah 12 km/jam ; 10 km/jam ; 12 km/jam. 

Hasil dari pengujian  kecepatan  kritis saat guling dengan sudut belok roda 300. Nilai kecepatan 

yang dihasilkan  adalah 13 km/jam ; 14 km/jam ; 14 km/jam. 

Hasil dari pengujian  kecepatan  kritis saat guling dengan sudut belok roda 430. Nilai kecepatan 

yang dihasilkan  adalah 18 km/jam ; 17 km/jam ; 18 km/jam. 

 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kestabilan kendaraan terhadap 

radius belok yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Mengacu pada perhitungan Radius Ackerman, dapat diketahui bahwa nilai radius minimum 

kendaraan motor roda tiga adalah sebesar 1,7 m, yang diperoleh dari maksimal sudut belok 

kendaraan. 

2. Dari hasil nilai perhitungan, kecepatan kritis kendaraan motor roda tiga dengan satu penumpang 

adalah sebagai berikut ; 16,2 km/jam untuk sudut 430  ; 19,65 km/jam untuk sudut 300  ; 28,08 

km/jam untuk sudut 150. Sedangkan untuk dua penumpang adalah sebagai berikut ; 18,14 km/jam 

untuk sudut 430  ; 21,6 km/jam untuk sudut 300  ; 32,04 km/jam untuk sudut 150. 

3. Dari hasil pengujian kendaraan untuk kecepatan kritis saat terguling adalah sebagai berikut : 

a. Pada sudut 430, angka kecepatan rata-rata kendaraan adalah  11,3 km/jam untuk satu 

penmpang dan 12,33 km/jam untuk dua penumpang.  
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b.  Pada sudut 300,  angka kecepatan rata-rata kendaraan adalah  13,67 km/jam untuk satu 

penmpang dan 14 km/jam untuk dua penumpang.  

c. Pada sudut 150, angka kecepatan rata-rata kendaraan adalah  17,67 km/jam untuk satu 

penmpang dan 19,33 km/jam untuk dua penumpang.  
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Abstrak 

Kebutuhan besi tepang yang masih impor dari negara lain tentunya beresiko terjadi keterlambatan 

pengiriman sehingga menghambat proses produksi. Setiap dua minggu sekali, PT. X menjual scrap 

tepang sebanyak 350 kg ( List of Packing, Weight, & Measurement) berdasarkan data penjualan scrap 

material tanggal 21 November 2016. Penelitian ini membahas tentang proses daur ulang material scrap 

besi tepang SPCE-SD menjadi besi tepang yang siap digunakan kembali untuk membantu proses 

produksi saxophone. Material tepang yang sudah menjadi scrap dicampur dengan baja SS400 dengan 

perbandingan jumlah keduanya 1:20 dileburkan bersamaan sampai suhu 16000C. Uji komposisi 

material menunjukan bahwa material hasil pengecoran menghasilkan kadar karbon 0,12% dengan 

kadar besi 97,7% sedangkan material tepang awalnya memiliki kadar karbon 0,03% dan besi murni 

99,6%. Adanya perlakuan panas (annealing, normalizing) pada temperatur 8800C dengan holding time 

1,5jam  yang diberikan pada hasil pengecoran telah mereduksi / mengurangi nilai kekuatan tarik dan 

kekerasan material. Rata-rata nilai kekerasan material tepang awal sebesar 115,54HV. Sementara 

pada hasil pengecoran (172,66HV dan 487,8MPa),  material normalizing (164,24HV dan 477,1MPa), 

material annealing (146,62HV dan 459,7MPa). Oleh karena itu, metode perlakuan panas yang cocok 

untuk membuat produk tepang hasil pengecoran adalah metode annealing. Hasil stuktur mikro material 

annealing yang terbentuk lebih renggang dan daerah terang (ferrite) mendominasi struktur. 

 

Kata kunci : Pengecoran logam, perlakuan panas, annealing, normalizing, material SPCE-SD 

 

1. PENDAHULUAN 

Besi tepang merupakan material besi paduan dengan penamaan SPCE-SD berdasarkan JIS (Japan 

Industrial Standard). Material ini berperan penting dalam proses kanbiki as body saxophone untuk 

pembentukan body saxophone menjadi lebih sempurna. Dalam satu kali proses pengerjaannya 

menghasilkan satu buah scrap tepang yang selanjutnya tidak digunakan kembali dan dibuang 

(Gambar 1). Untuk mengefisienkan scrap material ini, maka pengolahan material kembali (recycle 

of material) perlu dilakukan. Mulai dari proses penghancuran dan peleburan besi tepang, perlakuan 

panas (heat treatment) yang diberikan, hingga menjadi plat besi yang siap dibentuk kembali. 

 
Gambar 1. Besi Tepang SPCE-SD 

mailto:danangharianto24@gmail.com
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Penelitian ini membahas mengenai proses pengolahan (recycle) scrap material tepang menjadi besi 

tepang yang siap untuk proses produksi saxophone kembali. Material tepang yang sudah menjadi 

scrap dileburkan sampai suhu rekristalisasi, kemudian diberi perlakuan panas yang berbeda 

(Annealing, Normalizing) dari kedua sample yang digunakan. Sementara, variabel-variabel 

penelitian yang diambil diantaranya lama waktu pemanasan / pendinginan, dan besar temperatur 

leleh yang diberikan. 

Suhariyanto (dalam Raharjo 2011 : 108) menjelaskan bahwa unsur komposisi kimia setiap spesimen 

mempengaruhi sifat mekanik dan karakteristiknya, sifat mekanik suatu paduan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti: komposisi kimia, perlakuan panas (heat treatment), proses pengecoran dan 

proses pengerjaan, jadi dengan merubah komposisi kimia sampai batas tertentu, maka sifat mekanik 

akan berubah sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, hasil peleburan material selanjutnya 

akan diuji komposisi / kandungan unsur material melalui chemical test. Sementara untuk mengetahui 

keuletan dari materialnya sendiri dengan melakukan tensile test dan hardness test. Hasil dari 

pengujian yang dilakukan selanjutnya akan dibandingkan dengan data karakteristik material SPCE-

SD yang dikeluarkan oleh JIS (Japan Industrial Standard) G3141. 

Raharjo Samsudi, dkk (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisa Pengaruh Pengecoran Ulang 

Terhadap Sifat Mekanik Paduan Alumunium ADC 12” menjelaskan bahwa remelting atau 

pengecoran ulang dapat menurunkan sifat kekerasan dan menambah tingkat porositas material. 

Paduan alumunium ADC 12 dengan kekerasan menurun dari 95,4 HRB menjadi 71,8 HRB dan 

porositas dari 5,77% menjadi 34,97% dengan temperatur penuangan 7000C. 

Purwono sujo, dkk (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Proses Heat Treatment 

Terhadap Perubahan Struktur Mikro dan Kekerasan Bahan Guide Valve Sepedamotor” menjelaskan 

bahwa temperatur heat treatment berpengaruh terhadap harga kekerasan bahan guide valve. 

Temperatur kritis (A1) besi tuang kelabu yang digunakan sebagai guide valve berdasarkan 

kandungan komposisi kimia adalah 765,585 °C (1413,635 °F). Proses heat treatment dibawah 

temperatur kritis menyebabkan penurunan harga kekerasan. Proses heat treatment diatas temperatur 

kritis menyebabkan peningkatan harga kekerasan. Struktur mikro dari besi tuang kelabu terdiri dari 

matrik perlit dengan serpihan grafit (grafite flakes) yang meyebar secara merata. Persentase karbon 

dan silikon sangat berpengaruh terhadap pembentukan serpihan grafit dan pembentukan matrik 

perlit. Proses heat treatment pada besi tuang kelabu untuk bahan guide valve berpengruh tehadap 

perubahan bentuk serpihan grafit.  

 

2. METODOLOGI 

Penelitian awal yang dilakukan yaitu mencari data material SPCE-SD mengenai sifat mekanik 

maupun unsur komposisi kimia penyusun material berdasarkan JIS G3141 e2005. Untuk 

mengetahui langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut;  

 

Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 
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2.1. Pengecoran scrap tepang 

Pengecoran scrap material tepang SPCE-SD dilakukan dengan bantuan tungku pemanas dengan 

suhu maksimal 16000C selama ± 4 jam. Pengecoran material dilakukan di PT. Logamindo Sarimulya 

Sidoarjo melalui proses pengecoran Sand Casting ( media pasir ). Media pasir yang digunakan 

berupa pasir kwarsa yang didalamnya mengandung bahan silica. Besi tepang SPCE-SD (20kg) 

dicampur dengan baja SS400 (400kg) yang kemudian dileburkan secara bersamaan pada proses 

pengecoran material. Material hasil proses pengecoran berupa bentuk spesimen uji tarik (3 buah) 

dan spesimen trial (4 buah). 

2.2. Heat treatment  

Proses perlakuan panas dilakukan di Teknik Mesin ITS pada tanggal 10-11 Mei 2017 dengan 

menggunakan dua metode pendingginan annealing dan normalizing. Proses heat treatment secara 

garis besarnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut; 

 

Gambar 3. Grafik Temperatur-Waktu Proses Heat Treatment 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengujian komposisi kimia 

Hasil dari pengujian material tepang SPCE-SD sebelum dan sesudah dileburkan yang dibandingkan 

dengan standar JIS (Japan Industrial Standard) G3141 e2005, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini; 

Tabel 1. Hasil Pengujian Komposisi Kimia  

Material Sebelum Proses Pengecoran 

Unsur C Mn P S Cr Ni Al Fe 

Kadar (%) 0,03 0,076 0,017 0,004 0,015 0,013 0,033 99,6 

Material Sesudah Proses Pengecoran  

Unsur C Mn P S Cr Ni Al Fe 

Kadar (%) 0,125 1,24 0,013 0,006 0,011 0,291 0,004 97,7 

Sumber : Pengujian spectrometer di Lab. Uji bahan PPNS, 2017 

Berdasarkan standar yang dikeluarkan JIS G3141 e2005 bahwa material besi paduan karbon rendah 

(cold-reduced carbon steel) dibedakan atas beberapa grade menurut komposisi unsur penyusunnya, 

seperti terlihat pada Tabel 2 berikut; 

Tabel 2. Komposisi Kimia Cold-reduced Carbon Steel  

Symbol of grade C 

( Carbon ) 

Mn 

( Mangan ) 

P 

( Phosfor ) 

S 

( Sulfur ) 

SPCC 0.15 max. 0.60 max. 0.100 max. 0.050 max. 

SPCD 0.12 max. 0.50 max. 0.040 max. 0.040 max. 

SPCE 0.10 max. 0.45 max. 0.030 max. 0.030 max. 

Sumber : JIS G3141 E2005 

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa kadar karbon (C) yang ada pada material besi tepang 

sebesar 0,03%. Setelah melalui proses pengecoran dengan penambahan baja SS400 dengan 

perbandingan 1:20, maka kadar karbon material mengalami kenaikan sebesar 0,125%. Sementara 

JIS G3141 e2005 menjelaskan bahwa material SPCE-SD mengandung kadar karbon maksimal 

0,1%. Sehingga hasil pengecoran material besi tepang dengan baja SS400 tidak lagi membentuk 

material SPCE-SD, namun material ini masih tergolong dalam material besi karbon rendah SPCC 

yang memiliki kadar karbon maksimal sebesar 0,15%. 
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3.2. Pengujian tarik 

Pengujian tarik dilakukan berdasarkan standar JIS Z 2201 dengan menggunakan spesimen plat 

ketebalan 15mm. Jumlah spesimen pengujian tarik sebanyak 3 buah, yaitu spesimen hasil 

pengecoran, annealing dan normalizing. Hasil pengujian tarik dari ketiga spesimen dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut; 

 

Tabel 3. Data Hasil Pengujian Tarik 

No 

Specification sample Tensile Test Result 

W0 

(mm) 
t0 (mm) 

A0 

(mm)2 

L0 

(mm) 

Fyield FUlt W1 

(mm) 
t1 (mm) 

Kn Kn 

1 19,88 14,93 299,3 100,38 91,87 146 14,3 12,42 

2 19,84 15,02 297,99 100,42 105,26 137 15,87 12,64 

3 19,64 14,94 293,42 100,2 88,33 140 16,58 13,52 

No 

Tensile Test Result 

 

A1 

(mm) 

 

L1 

(mm) 

Reduction of 

Area (%) 

Elongation 

(%) 

Yield 

Stress 

(Yield) 

Ult. Stress 

(Ult.) Remark 

kN/mm2 kN/mm2 

1 177,61 110,69 40,66 10,27 0,307 0,488 - 

2 200,6 115,51 32,69 15,03 0,353 0,459 - 

3 224,16 106,39 23,61 6,18 0,301 0,477 - 

Sumber : Pengujian tarik di Teknik Mesin ITS, 2017 

Keterangan : a) Nomor 1 = Spesimen plat hasil pengecoran 

  b) Nomor 2 = Spesimen plat dengan perlakuan panas annealing 

  c) Nomor 3 = Spesimen plat dengan perlakuan panas normalizing 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan dan keuletan material 

berubah tergantung berdasarkan metode pindinginan heat treatment yang digunakan. Perbandingan 

nilai kekerasan dan keuletan material dapat dilihat dari Gambar 4 berikut;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Gambar 4. Grafik Perbandingan Tegangan-Regangan (a) dan Elongation (b) 

3.3.  Pengujian kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode mikro Vickers yang nilai indentasinya sebesar 2 kgf. 

Hasil uji kekerasan menunjukan bahwa proses heat treatment dapat menuruknan nilai kekerasan 

material hasil cor. Nilai kekerasan pada spesimen hasil proses perlakuan panas yang memenuhi 

standar JIS adalah perlakuan panas metode annealing dengan nilai 144,1 HV, sementara standar 

maksimalnya sebesar 150 HV. Perbandingan hasil nilai kekerasan setiap spesimen dapat dilihat pada 

Gamber 5 berikut; 

Keterangan 
1 : Hasil Cor            2 : Annealing 3 : 
Normalizng 

(a)           (b) 
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Gambar 5. Nilai Kekerasan Material 

3.4. Pengujian mikro struktur 

Hasil dari pengujian mikro struktur setiap spesimen produk dapat dilihat pada Gambar 6 dengan 

perbesaran gambar 500kali sebagai berikut; 

 
(a)              (b)                   (c)              (d) 

Gambar 6. Hasil Pengujian Mikro Struktur Material Tepang (a), Hasil Cor (b), annealing (c), dan 

normalizing (d) 

Berdasarkan Gambar 6 diatas menjelaskan bahwa struktur mikro produk tepang yang terbentuk lebih 

renggang (lunak) dibanding produk hasil pengecoran, annealing dan normalizing. Struktur pada 

material tepang adalah ferit (daerah terang), sementara pada spesimen yang lain masih ada struktur 

perlit (daerah gelap). Perbandingan struktur daerah terang (ferit) dan daerah gelap (perlit) dapat 

mempengaruhi keuletan dan kekerasan material (Atlas of Mikrostructures of Industrial Alloys). 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

7. Scrap besi tepang SPCE-SD yang semula berkadar karbon 0,04% dileburkan besamaan 

dengan besi SS400 menghasilkan material baja karbon rendah dengan kadar karbon sebesar 0,125%. 

Proses peleburan juga meningkatkan nilai kekerasan dan kekuatan tarik material. Besi tepang 

dengan nilai kekerasan sebesar 115,54 HV, setelah dicor kembali menjadi 172,66 HV. 

8. Proses heat treatment pada material hasil pengecoran menyebabkan penurunan nilai 

kekerasan dan kekuatan tarik serta  menambah nilai keuletan (elongation) material dengan struktur 

mikro material yang lebih renggang. Proses perlakuan panas dengan metode normalizing 

menghasilkan material dengan nilai kekerasan (164,24 HV), kekuatan tarik (477,12 MPa), dan 

elongation 6,17%. Sementara metode annealing menghasilkan material dengan nilai kekerasan 

(144,1 HV), kekuatan tarik (459,73 MPa), dan elongation 15,02%. 
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Abstrak 

PT. Manufaktur Plastik merupakan perusahaan bonafit yang bergerak di bidang industri plastik 

dan industri lainnya yang menggunakan bahan pokok plastik dan fiber glass mould di dalamnya. 

Mesin Injection Moulding type ARB-100.7 adalah salah satu dari 8 Mesin Injection type ARB yang 

dimiliki oleh Injection Moulding Departement di PT. Manufaktur Plastik. Mesin Injection Moulding 

type ARB-100.7 dalam periode Januari 2016 sampai Desember 2016 hanya memproduksi satu 

produk saja, yaitu tutup sikat gigi. Mesin ini juga bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Tentunya ini 

sangat memakan tenaga dari mesin tersebut. Belum lagi mesin yang tiba – tiba berhenti sehingga 

memakan waktu produksi. Semua itu berdampak pada performa mesin tersebut. Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) merupakan efektivitas peralatan secara keseluruhan untuk mengevaluasi  

seberapa  performance  peralatan. OEE  juga  digunakan  sebagai  kesempatan  untuk memperbaiki  

produktivitas  sebuah  perusahaan  yang  pada  akhirnya  digunakan  sebagai langkah pengambilan  

keputusan. Setelah melalui pengolahan data didapat hasil bahwa Faktor Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) yang paling mempengaruhi  hasil pengukuran adalah nilai availability rate. 

Belum maksimalnya nilai availability rate dilihat dari analisa perhitungan six big losses adalah 

equipment failure losses hingga menunjukkan angka sebesar 21,562%. Dan solusi yang diambil 

adalah adanya pengecekan harian mesin, pengecekan bulanan mesin serta pelatihan operator. 

 

Kata kunci : Availability rate, Equipment Failure Losses, Mesin Injection Moulding, Overall 

Equipment Effectiveness (OEE), sig big losses. 

 

1. PENDAHULUAN 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, 

dan waktu) yang telah dicapai. Semakin besar presentase targer yang dicapai, maka semakin 

tinggi efektivitasnya (Andras, 2007). Nilai efektivitas mesin yang tinggi dapat tercapai apabila 

dalam melakukan proses produksinya, perusahaan dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan 

oleh kinerja yang menurun pada mesin yang digunakan. 

Mesin Injection Moulding type ARB-100.7 di PT.Manufaktur Plastik dalam periode Januari 2016 

sampai Desember 2016 hanya memproduksi satu produk saja, yaitu tutup sikat gigi. Mesin ini 

juga bekerja selama 24 jam dalam 3 shift. Tentunya ini sangat memakan tenaga dari mesin 

tersebut. Belum lagi dengan berhentinya mesin dikarenakan mesin yang rusak yang sangat 

memakan waktu produksi serta performa dari mesin yang digunakan secara terus menerus. Pada 

dasarnya semua proses produksi tidak akan dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan maksimal 

apabila tidak didukung oleh kinerja peralatan yang baik dalam mengasilkan produk yang 

berkualitas baik dan sesuai dengan permintaan customer. Oleh karena itulah kinerja, utilitas dan 

kemampuan menghasilkan produk berkualitas baik dari mesin Injection Moulding ini harus 

senantiasa diperbaiki serta ditingkatkan efektivitasnya supaya proses produksi tidak terganggu. 

Langkah yang dilakukan dalam usaha peningkatan kinerja atau efisiensi yaitu dengan metode 

OEE (Overall Equipment Effectiveness). Pengukuran  OEE  dilakukan  dengan  memperhatikan 

tiga hal  penting,  yaitu availability rate,  peformance rate,  dan  quality  rate  dimana  masing-

masing memiliki nilai tersendiri sesuai standar global yaitu berturut-turut 90%, 95% dan  99%  

(Levitt,  1996;  Ahuja  and  Khamba,  2008).  Sedangkan  standar global  OEE  adalah 85%  

(McKone et al., 1999; Ahuja and Khamba, 2008). 
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2. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di PT. Manufaktur Plastik di Departemen Injection Moulding. Mesin 

yang diteliti adalah mesin Injection Moulding type ARB-100.7. Penelitian dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah yang ada pada mesin melalui studi lapangan yaitu pengamatan 

langsung penulis dan pengamatan langsung pegawai disana. Selagi studi lapangan dilakukan 

penulis juga melakukan studi literatur mengenai mesin yang diteliti yang disingkronkan dengan 

masalah yang ada. Masalah-masalah yang luas akan disimpulkan menjadi perumusan masalah 

yang lebih spesifik dan menghasikan perumusan masalah beserta tujuan dari penelitian . 

Selanjutnya dilakukakan pengumpulan data untuk menunjang penelitian tentang efektivitas 

mesin. Meliputi waktu produki pada departemen, loading time mesin Injection Moulding type 

ARB-100.7, downtime mesin, jumlah produk yang diproduksi oleh mesin dan cycle time produk. 

Data-data tersebut berguna untuk dimasukkan dalam perhitungan untuk menentukan nilai 

availability rate, performance rate, quality rate dan OEE. Nilai dari setiap faktor akan muncul 

beserta nilai OEE. Ketika terlihat nilai-nilai tersebut tidak masuk standart maka akan dilakukan 

analisa data untuk mengidentifkasi nilai OEE berdasarkan nilai ideal, mengidentifkasi faktor 

OEE 

 yang paling berpengaruh dan merumuskan alternatif solusi damal permasalahan ini. Setelah itu, 

langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

2.1. Formula Matematis 

2.1.1. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

OEE  =    𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑥 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒  (2.1) 

 

2.1.1.1. Availability Rate 

Rumus untuk mencari nilai Availability Rate adalah sebagai berikut : 

Availability Rate = 
(𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒)−𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
    (2.2) 

 

2.1.1.2. Performance Rate 

Rumus untuk mencari nilai Performance Rate adalah sebagai berikut : 

Performance Rate =   
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
    (2.3) 

 

2.1.1.3. Quality Rate 

Rumus untuk mencari nilai Quality Rate adalah sebagai berikut : 

Quality Rate =    
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 −𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑
 x 100%    (2.4) 

 

Untuk standar benchmark world class yang dianjurkan JIPM, yaitu OEE = 85%, Tabel dibawah 

ini menunjukkan skor yang perlu dicapai untuk masing-masing faktor OEE. 

Tabel 1. Standar Benchmark World Class 

OEE Factor World Class 

Availability 90.0% 

Performance 95.0% 

Quality 99.9% 

Overall OEE 85.0% 

Sumber: www.oee.com/world-class-oee.html) 

 

2.1.2. Sig Big Losses 

2.1.2.1. Equipment  Failures (Downtime Losses) 

Equipment failure losses yaitu kerusakan  mesin/peralatan  yang  tiba-tiba  atau kerusakan  yang  

tidak  diinginkan. Rumus untuk mencari nilai Equipment Failure Losses adalah sebagai berikut 

: 

 

http://www.oee.com/world-class-oee.html
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Equipment Failure Losses =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100%     (2.6) 

 

 

2.1.2.2. Setup And Adjustment Losses (Downtime Losses) 

Setup and adjustment loss yaitu kerugian karena pemasangan dan penyetelan. Rumus untuk 

mencari nilai Setup adn adjusment losses adalah sebagai berikut : 

 

Setup and adjusment losses =
𝑆𝑒𝑡𝑢𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100%    (2.7) 

2.1.2.3. Idle and Minor Stoppage Losses (Speed Losses)  

Merupakan  kerugian  yang  disebabkan  mesin  berhenti  sesaat. Rumus untuk mencari nilai Idle 

and Minor Stoppage Losses adalah sebagai berikut : 

 

Idle and Minor Stoppage Losses = 
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡−𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖)𝑥 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100%  (2.8) 

 

2.1.2.4. Reduce Speed Losses (Speed Losses) 

Merupakan  kerugian  yang  terjadi  karena  penurunan  kecepatan  mesin. Rumus untuk mencari 

nilai Idle and Minor Stoppage Losses adalah sebagai berikut :  

 

Reduce Speed Losses =
(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒−𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒)𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100    (2.9) 

 

2.1.2.5. Deffect Losses (Quality Losses) 

Kerugian  dikarenakan  produk  hasil  produksi  dimana  produk  tersebut  miliki kekurangan  

(cacat)  setelah  keluar  dari  proses  produksi. Rumus untuk mencari nilai Deffect Losses adalah 

sebagai berikut : 

 

Deffect Losses =
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑥 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒)

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100%        (2.10) 

 

2.1.2.6. Reduced Yield (Quality Losses) 

Reduced yield merupakan kerugian pada awal waktu produksi hingga mencapai kondisi yang 

stabil. Rumus untuk mencari nilai Reduce Yield adalah sebagai berikut :  

 

Reduced Yield =
(𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖)

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 x 100%     (2.11) 

 

2.1.3. Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

FMEA merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisa  

suatu kegagalan  dan  akibatnya  untuk  menghindari  kegagalan  tersebut. Dibawah adalah rumus 

untuk mencari RPN yang ada pada FMEA. 

RPN = S x O x D             (2.12) 

Dimana, 

RPN = Risk Priority Number 

S  = Severity (tingkat bahaya) 

O  = Occurrence (tingkat kejadian) 

D  = Detection (tingkat deteksi) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Waktu Produksi 

Dibawah ini adalah tabel untuk waktu produksi pada Departemen Injection Moulding 

Tabel 2. Waktu Produksi Departemen Injection Mulding 

Shift 1 

Waktu Durasi Aktifitas 

06.00 – 

14.00 

480 

menit 

Proses Produksi 

Shift 2 
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3.2. Cycle Time Produk 

Cycle time product merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk. 

Produk yang dihasilkan mesin ini meliputi 1 jenis produk saja yaitu tutup sikat gigi. Produk 

yang dihasilkan ini berlangsung satu tahu mulai dari Januari sampai Desember 2016. Tabel 

cycle time bisa dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 3. Cycle Time Produk 

No. Bulan Cycle Time 

1 January 6 detik 

2 February 5,8 detik 

3 March 5,9 detik 

4 April 5,9 detik 

5 May 5,8 detik 

6 June 5,9 detik 

7 July 6 detik 

8 August 6 detik 

9 September 6 detik 

10 October 6,1 detik 

11 November 6,2 detik 

12 December 5,8 detik 

3.3. Perhitungan OEE 

Dibawah ini adalah hasil perhitungan OEE dan setiap faktor nya. Angka didapat dari persamaan 

(2.1) sampai dengan (2.4). Waktu produksi adalah 8 jam setiap 1 shift sedangkan dalam satu hari 

terdapat 3 shift. Berdasarkan Gambar 3.3 dapat diketahui bahwa besarnya nilai OEE tahun 2016 

adalah 53,88%. Standar benchmark world class untuk OEE yang dianjurkan JPIM adalah sebesar 

85%, yang berarti masih terdapat selisih sebesar 31,12% antara yang terjadi di perusahaan 

dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa keefektifitasan dari mesin 

Injection Moulding type ARB-100.7 belum sesuai dengan Nilai Standar Ideal Overall Equipment 

Effectiveness (OEE). 

 

Tabel 4. Perhitungan OEE 

 

 

Waktu Durasi Aktifitas 

14.00 – 

22.00 

480 

menit 

Proses Produksi 

Shift 3 

Waktu Durasi Aktifitas 

22.00 – 

06.00 

480 

menit 

Proses Produksi 

No Bulan 
Availability 

Rate % 

Performance 

Rate % 

Quality 

Rate % 
OEE % 

1 January 87,05% 82,31% 90,39% 64,77% 

2 February 81,21% 84,12% 84,26% 57,56% 

3 March 82,35% 82,04% 82,58% 55,79% 

4 April 87,63% 83,65% 90,39% 66,26% 

5 May 79,09% 87,38% 96,96% 67,01% 

6 June 87,22% 90,19% 82,11% 64,59% 

7 July 73,44% 87,09% 87,09% 55,70% 

8 August 83,13% 86,82% 87,72% 63,31% 

9 September 84,20% 84,32% 78,13% 55,47% 

10 October 44,31% 69,17% 91,55% 28,06% 

11 November 66,91% 84,84% 84,19% 47,79% 

12 December 37,11% 70,83% 76,92% 20,22% 

TOTAL   53,88% 
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3.4. Faktor yang Paling Mempengaruhi Hasil Perhitungan 

Berdasarkan hasil perhitungan ketiga faktor OEE yang dilakukan pada Mesin Injection Moulding 

type ARB-100.7 menunjukkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 5. Hasil Perhitungan 3 faktor Overall Equipment Effectiveness Tahun 2016 

Availability Rate Performance Rate Quality Rate 

74,47 % 82,73 % 86,42 % 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai dari setiap faktor dari OEE. Availability rate sebesar 

74,47%, performance rate sebesar 82,73%, dan quality rate sebesar 86,42%. Bisa dikatakan 

bahwa faktor yang paling mempengaruhi nilai OEE tidak ideal adalah availability rate sebesar 

74,47%. Availaibility rate merupakan faktor dari OEE menyangkut dengan ketersediaan mesin 

dalam beroperasi atau dalam melakukan tugasnya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

availability rate ini menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam perhitunganyang diantaranya 

karena seringnya mesin rusak dan memerlukan maintenance yang lama sehingga menggangu 

waktu produksinya. Untuk menganalisa lagi mengenai faktor apa saja yang ada pada availabilty 

rate yang paling berpengaruh adalah dengan menggunakan analisa six big losses. 

 

3.5. Analisa Perhitungan Sig Big Losses 

Melihat persamaan (2.6) sampai (2.11) di dapat angka untuk setiap faktor six big losses seperti 

dibawah 

 

Equipment Failure Losse = 21,562 % Setup and adjustment loss = 4,08 % 

Idle and Minor Stoppage Losses = 0,92 % Reduce Speed Losse =12,21 % 

Deffect Lossess = 0,91 % Reduced Yield =0,005 % 

 

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa pada analisa six big losses terdapat persentase 

losses tertinggi yaitu Equipment Failure Losses (kerugian oleh  kerusakan  mesin  dan  peralatan) 

sebesar 21,562% 

 

3.6. Analisa dengan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Dibwah adalah Tabel perhitungan RPN dari Mesin Injection Moulding type ARB-100.7. 

 

Tabel 6.  Penilaian RPN 

FAILU

RE 

MODE 

FAILURE 

EFFECT 

CAUSE S O D R

P

N 

Mesin/

peralata

n 

Proses produksi 

akan terganggu 

dan tidak dapat 

berjalan sesuai 

yang 

direncanakan 

jika terjadi 

problem pada 

mesin/peralatan 

Arus pendek pada 

heater 

4 5 4 80 

Clamping press drop 3 3 4 36 

Mesin tidak bisa inject 6 5 4 12

0 

Mesin tidak bisa 

plastizing 

5 3 5 75 

Piston open-close 

bocor 

3 3 6 54 

Mould macet 8 6 5 24

0 
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As mould open – close 

tidak center 

6 4 3 72 

Mould tidak close 6 4 3 72 

Mould tidak kuat open 6 3 3 54 

Manusi

a/opera

tor 

Kerusakan kecil 

yang berpotensi 

menyebabkan 

kerusaka-

kerusakan besar 

sering 

terabaikan oleh 

faktor manusia 

operator 

Thermocouple tidak 

kontak 

3 2 3 18 

Oli tidak sesuai 

standart 

4 6 5 12

0 

Temperature oli terlalu 

tinggi 

7 3 4 84 

Oli bocor 6 7 4 16

8 

Keypad layar rusak 7 2 2 28 

Cooling feeding panas 4 4 3 48 

Lampu penerangan 

mesin mati 

5 2 3 30 

Lampu emergency mati 5 2 3 30 

Materia

l 

Material yang 

terlalu yang 

masuk ke nozzle 

terlalu kotor dan 

mengendap di 

dinding, yang 

berdampak 

mesin berhenti 

Sambungan ke heater 

putus 

9 6 4 21

6 

Nozzle bocor 5 6 5 15

0 

Heater nozzle tidak 

memanasi 

4 5 3 60 

Heater nozzle drop 8 3 3 72 

Temperature heater 

nozzle naik turun 

3 4 5 60 

 

 

FAILU

RE 

MODE 

FAILURE 

EFFECT 

CAUSE S O D R

P

N 

Lingku

ngan 

Kondisi 

lingkungan 

mesin produksi 

yang bising 

akan 

berpengaruh 

terhadap 

konsentrasi, 

pendengaran, 

Banyak mesin yang 

beroperasi dalam satu 

departemen 

6 5 4 
12

0 
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dan kerja 

operator. 

Metode 

Kerja 

Proses 

pemelihataan 

tidak satndart, 

sehingga jadwal 

pemeriksaan 

dan perawatan 

tidka rutin 

Ejector stroke 

mulfuction 

5 3 4 60 

Kawat ejector putus 5 6 5 15

0 

Tranducer putus 4 5 4 80 

As tranducer lepas 4 5 2 40 

        

3.7. Alternatif Solusi 

Dari perhitungan diatas dapat ditarik alternatif solusi yaitu alternatif solusi berdasarkan RPN 

tertinggi, check list pengecekan harian, chek list pengecekan bulanan, dan pemeberian 

pelatihan kepada operator. Dibawah ini adalah setiap rinciannyat: 

Tabel 7. Alternatif solusi berdasarkan RPN tertinggi  

FAILURE 

EFFECT 

CAUSE SOLUTION 

Mesin / 

peralatan 
Mould Macet 

Melakukan pengecekan soket dan kabel pada 

bagian mould 

Memasang kabel socket Y10 dan Y11 

Manusia / 

operator 
Oli bocor 

Melakukan pengecekan berkala pada O-ring 

Mengganti komponen O-ring yang telah 

rusak 

Membongkar O-ring cylinder 

Material 
Sambungan ke 

heater putus 

Bersihkan gumpalan material yang 

menggumpal disekitar sambungan heater 

Reposisikan sambungan heater 

Lingkungan Benyak mesin 

yang 

beroperasi 

pada satu 

departemen 

Operator memakai earplug untuk tetap 

berkonsentrasi dengan mesin 

Metode Kerja 
Kawat ejector 

putus 

Melakukan pengecekan kawat ejector yang 

putus 

Mengganti dan mereposisi tranduser ejector 

Memasang pin tranduser dan kunci dengan 

kawat 

 

Tabel 8. Check List Pengecekan Harian 

No 
Item 

Pengecekan 
Poin Pengecekan 

1 Oli 
 Ketersediaan  Oli  dan dapat 

melumasi mesin dan sebagai cooling 
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2 Valve Oli Mesin 

 Kebersihan Valve 

 Sesuai Dengan Pressure Gauge 

 Fungsi Valve Sesuai Standar 

3 Selang 
 Tidak ada kebocoran pada 

selang-selang 

4 Panel  Lampu di panel berwarna hijau 

5 Tombol Tombol 

 Tombol ON/OFF (Power 

switch) berfungsi 

 Tombol running berfungsi 

 Tombol Emergency berfungsi 

6 Touchscreen 
 Touchscreen berfungsi Dengan 

Baik 

7 Lampu 

 Lampu Penerangan menyala 

 Lampu Undone menyala 

 Lampu Emergency menyala 

 Tabel 9. Check List Pengecekan Bulanan 

No 
Item 

Pengecekan 
Poin Pengecekan 

1 Oli 

 Ketersediaan Oli  

 Kebersihan Oli  

 Waktu Penggantian Oli  

 Fungsi Pelumasan Pada mesin 

2 
Oli Mesin 

 

 Kebersihan Tangki Oli 

 Kebersihan Dan Kejernihan Oli 

 Batas Level Oli 

 Waktu Penggantian Oli 

3 Filter Oli Mesin 

 Kebersihan Filter 

 Penyumbatan Pada Filter 

 Masa Pakai Filter 

4 Valve Oli Mesin 

 Kebersihan Valve 

 Sesuai Dengan Pressure Gauge 

 Sambungan Dengan Selang 

Kencang 

 Fungsi Valve Sesuai Standar 

5 Selang 

 Kebersihan Selang 

 Kekencangan Selang 

 Kebocoran Selang 

 Baut-Baut Selang Kencang Dan 

Tidak Patah 

6 Panel 

 Kebersihan Panel 

 Koneksi Kabel-Kabel Dalam 

Panel Kencang 

7 Tombol Tombol 

 Kebersihan Tombol-Tombol  

 Fungsi Dari Masing-Masing 

Tombol 

 Koneksi Kabel Tombol 

Kencang Dan Aman 

 Kabel Tidak Terkelupas 

8 Touchscreen 

 Kebersihan Touchscreen Dari 

Oli Dan Geram 

 Fungsi Touchscreen Bekerja 

Dengan Baik 

9 Lampu 
 Lampu Penerangan Berfungsi 

Dengan Baik 
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 Lampu Undone Berfungsi 

Dengan Baik 

 Lampu Emergency Berfungsi 

Dengan Baik 

 Koneksi Kabel-Kabel Lampu 

Kencang 

 

4. KESIMPULAN 

1. Besarnya nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) dari mesin Injection Moulding 

type ARB-100.7 tahun 2016 adalah 53,88%.  

2. Besarnya nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) belum sesuai dengan nilai 

standar ideal. Nilai  ini lebih kecil  31,12% dari standar benchmark world class untuk OEE yang 

dianjurkan JPIM adalah sebesar 85%. Dengan nilai faktor-faktor OEE sebagai berikut : 

a. Nilai availability rate untuk tahun 2016 adalah 74,47%. Nilai ini lebih kecil 15,53% 

dari standar global untuk nilai availability rate adalah sebesar 90%. Yang berarti belum sesuai 

dengan kondisi ideal yang diharapkan. 

b. Nilai performance rate untuk tahun 2016 adalah 82,73%. Nilai ini lebih kecil 12,05% 

dari standar global untuk nilai performance rate adalah sebesar 95%. Yang berarti belum sesuai 

dengan kondisi ideal yang diharapkan. 

c. Nilai quality rate untuk tahun 2016 adalah 86,42%. Nilai ini lebih kecil 13,48% dari 

standar global untuk nilai performance rate adalah sebesar 99,9%, Yang berarti belum sesuai 

dengan kondisi ideal yang diharapkan. 

d. Faktor Overall Equipment Effectiveness (OEE) yang paling mempengaruhi  hasil 

pengukuran adalah nilai availability rate sebesar 74,47% . Belum maksimalnya nilai availability 

rate dilihat dari analisa perhitungan six big losses adalah Equipment Failure Losses hingga yang 

menunjukkan angka sebesar 21,562%. 

3. Alternatif solusi yang diberikan adalah menurut RPN tertinngi, melakukan pengecekan 

harian, bulanan, dan pelatihan operator. 

 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Andras, Iosif, Nan, M. Silviu, Kovacs, Iosif, Cristea,Dumitru, dan T.L Cristian (2007).. 7th 

International Multidisplinary Conference. Baia Mare Romania.  

Denso. ( 2006). Introduction  to  Total  Productive  Maintenance:  Study  Guide, 

http://www.densopartsweb.com/100/TPM100StudyGuide.pdf. diakses  21 September 2014 pukul 

0:48 WIB. 

Hedge, H.G,  N.S. Mahesh, dan K. Doss  (2009). Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Improvement by TPM and 5S Techniques in a CNC Machinery. SASTECH, Vol 8, No.2, pp. 25-

32. 

Jucan,G. (2005) . Root Cause Analysis for IT Incidents Investigation. Diakses pada 30 April 

2015.http://www.docstoc.com/docs/16171902/RootCause-Analysis. 

McKone. (1999). The Cognitive and Neural Development of Face Recognition in Humans. 

Australian National University School of Psycology Canberra ACT 0200, Australia. 

Nakajima. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, Japan. 

Rooney dan Heuvel. (2004). Root Cause Analysis For Beginner. American Institute of Chemical 

Engineers, America. 

 

 

  

http://www.densopartsweb.com/100/TPM100StudyGuide.pdf
http://www.docstoc.com/docs/16171902/RootCause-Analysis


 

299 
 

 

 

Desain Optimasi Rudder Pesawat Komersil 

Alaek Nu’man1, Muhamad Ari2, Pranowo Sidi3 

1Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur, Jurusan Teknik Permesinan Kapal 
2,3Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

 Surabaya 60111 

Email : numan.alaek@gmail.com 

Abstrak 

Rudder merupakan bagian control surface berengsel pada pesawat yang bergerak sebagai  

pengendali gerakan sumbu yaw pesawat. Pada perancangan struktur rudder diperlukan desain 

yang ringan namun kuat menahan beban struktur serta beban luar yang diterima rudder. Maka 

diperlukan optimasi desain agar memperoleh desain yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini optimasi desain dilakukan menggunakan metode Taguchi dan analisa 

perhitungan kekuatan menggunakan metode elemen hingga dengan bantuan perangkat lunak MSC 

Patran/Nastran. Optimasi desain diaplikasikan pada ketebalan pelat struktur rudder. Setiap bagian 

dalam struktur rudder dikelompokkan kedalam 13 kelompok atau faktor. Setiap faktor ini memiliki 

3 level ketebalan pelat yang berbeda. Dari kombinasi ketebalan pelat ini kemudian dirancang 

desain eksperimen menggunakan metode taguchi. Selanjutnya desain eksperimen tersebut 

diaplikasikan menggunakan metode elemen hingga untuk mengetahui tegangan yang terjadi 

sehingga diketahui margin of safety struktur rudder pada kombinasi level tersebut.  Selain itu juga 

dihitung massa struktur dalam setiap eksperimen yang dilakukan. 

Dengan optimasi menggunakan metode Taguchi dan metode elemen hingga dihasilkan kombinasi 

ketebalan pelat yang optimal dengan margin of safety yang masih diizinkan. Dari hasil optimasi ini 

didapatkan massa struktur sebesar 17,55715 Kg serta margin of safety 0,898 pada load case 9609 

dan 1,93 pada load case 11436. Dengan membandingkan dengan  massa struktur rudder sebelum 

optimasi didapatkan penurunan massa struktur sebesar 29,9 %. 

Kata kunci : rudder, metode elemen hingga, Taguchi, optimasi 

 

1. PENDAHULUAN 

PT Dirgantara Indonesia (PT.DI) adalah salah satu perusahaan kedirgantaraan di Asia dengan 

kompetensi inti dalam desain pesawat dan pengembangan, manufaktur struktur pesawat, perakitan 

pesawat, dan jasa pesawat untuk sipil dan militer besar dan pesawat menengah. Didirikan pada tahun 

1976 sebagai perusahaan milik negara di Bandung, Indonesia. 

Pesawat Komersil adalah pesawat multi fungsi bermesin dua yang dirancang oleh PT Dirgantara 

Indonesia (PT DI) dengan tujuan untuk dioperasikan di daerah-daerah terpencil. Pesawat ini terbuat 

dari logam dan dirancang untuk mengangkut penumpang maupun kargo. Pesawat ini dirancang 

memiliki volume kabin terbesar di kelasnya. 

 Dalam perancangan struktur bangunan pesawat terbang memerlukan spesifikasi rangka 

bangunan yang ringan dan kuat mehanan gaya yang membebaninya. Maka dalam perancangan 

struktur pesawat diperlukan optimasi desain untuk mereduksi beban struktur desain yang dibuat 

sehingga akan menghasilkan desain konstrksi yang lebih ringan serta kuat menahan gaya yang 

terjadi pada struktur. 

 Pada penelitian ini  membahas optimasi desain pada struktur rudder. Rudder merupakan 

bagian control surface berengsel pada pesawat yang bergerak sebagai  pengendali gerakan sumbu 
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yaw pesawat.  Desain rudder hasil optimasi akan dibandingkan tingkat reduksi beban struktur dengan 

desain yang sudah ada. 

 

2. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode analisa metode elemen hingga dan metode Taguchi.  

Tahap pertama adalah studi literatur. Tahap ini merupakan pengkajian beberapa literatur pendukung 

yang berkaitan dengan proses pendesainan rudder pesawat berupa pedoman desain standar struktur 

pesawat terbang, center line diagram rudder pesawat Komersil, data foil rudder, dan katalog part 

standard.  

Tahap kedua adalah tahap pemodelan 3D. Dalam tahap pemodelan 3D semua data yang telah 

dikumpukan pada tahap study literatur akan diterjemahkan menjadi desain struktur rudder berbentuk 

gamabar 3 dimensi. Pemodelan ini dilakukan dengan bantuan sofware Catia V5 P3 V5-6R2016. 

Pada software ini struktur rudder dibuat mengikuti bentuk surface yang telah melewati uji anlisa 

aerodinamika oleh Departrmen Aerodinamika. Struktur rudder ini didesain sesuai dengan 

standarisasi desain pesawat. Pemodelan 3D.juga akan kembali dilakukan apabila hasil analisa 

menunjuakan Failure. Pemodelan ini dilakukan untuk merevisi bagian manasaja yang terdapat kritis 

atau melebihi tegangan yang diizinkan. 

Tahap ketiga adalah tahap pemodelan FEM atau metode elemen hingga. Dari hasil pendesainan 3D 

desain akan dilakukan pemodelan FEM yang mewakili bentuk 3D agar mudah dalam analisa. 

Pemodelan ini dilakukan pmenggunakan software MSC Patran. Semua desain akan dimodelkan 

dalam FEM dengan ketentusan sebagai berikut : mesh surface untuk sheet metal, solid mesh untuk 

benda non sheet metal dan MPC untuk semua bagian connector dan distribusi beban. Mesh akan 

dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat dilakukan analisa menggunakan software MSC Nastran. 

Selain itu juga dimodelkan gaya-gaya yang diterima oleh rudder guna mengertahui kekuatan struktur 

rudder ini.  Sebelum model FEM masuk kepada tahap Nastran solving model FEM harus benar dan 

tidak terdapat error sehingga tahap pengghitungan dapat dilakukan. Pemodelan FEM yang error 

dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti sudut elemen melebihi toleransi, pemodelan MPC yang 

tidak benar node yang bertumpuk, properties elemen tidak terdefinsi, displacement yang salah dan 

lain-lain. 

Tahap keempat adalah Nastran Solving. Setelah model FEM siap dalam artian tidak terdapat error 

pada mesh maka dilanjutkan proses penghitungan menggunakan software MSC. Nastran. Dari hasil 

analisa dengan software ini akan diketahui berapa besar margin of safety yang diperoleh serta berapa 

besar Deformasi yang dihasilkan. Dari hasil ini akan dikatahui pula tingakat kekuatan struktur rudder 

yang dibuat. Jika margin of safety ≤ 0 maka desain dinyatakan failure. Desain failure tidak boleh 

terdapat pada desain inisial atau desain sebelum mengalami optimasi. Jika hal ini terjadi maka 

terdapat kesalahan pemodelan FEM. Untuk menghndari hal ini pemodelan FEM harus dilakukan 

secara hati-hati dan teliti. Setiap part harus terdefinisi dengan benar. Dari part-part ini disatukan 

kedalam Sub-Assy sampai ke tahap Final Assy (gabungan keseluruhahan Sub-Assy). 

Tahap kelima adalah desain optimasi. Dari hasil analisa FEM yang telah dilakukan kemudian desain 

akan melalui tahap optimasi agar struktur memiliki massa yang minimum dengan Margin of Safety 

yang dizinkan. Optimasi dilakukan menggunakan metode Taguchi sebagai dasar pembuatan Design 

of Experiment (DOF) yang selanjutya dilakukan eksperimen dengan metode elemen hingga dengan 

bantuan perangkat lunak MSC Patran/Nastran 2012. 

Tahap keenam atau tahap terakhir adalah pembuatan laporan akhir. Setelah tahap optimasi dilakukan 

selanjutnya dilakukan pembuatan laporan akhir untuk melaporkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan ketebalan pelat struktur optimal yang 
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dihasilkan dalam pengujian serta presentase penurunan massa struktur rudder pesawat setelah 

optimasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Tahap Pemodelan 

Terdapat dua tahap pemodelan yaitu pemodelan CAD (Computer Aided Design) dan FEM (Finite 

Element Method).  

A. Pemodelan CAD 

Model Rudder Pesawat dibuat secara utuh dalam perangkat lunak Catia V5 P3 V5-6R2016. 

Pemodelan struktur rudder pesawat dimulai dengan perencanaan kurva foil rudder. Foil yang 

digunakan adalah kurva foil joukowsky. Kurva foil ini ditentukan berdasarkan pertimbangan dari 

Departemen Aerodinamika yang telah mengalami serangkaian pengujian Aerodinamika sesuai 

kebutuhan yang telah direncanakan. Dari kurva foil ini akan menentukan bentuk surface struktur 

rudder pesawat. Setelah bentuk surface rudder ditentukan selanjutnya disusun center line diagram. 

Center line diagram merupakan sekumpulan garis sebagai acuan dalam pembuatan struktur yang 

mengisi bentuk surface rudder pesawat.  

B. Pemodelan FEM 

Model CAD yang telah didesain selanjutnya dimodelkan kedalam model Element Hingga atau yang 

biasa dikenal dengan Finite Element Method (FEM).  Pemodelan FEM dibuat mengunakan 

perangkat lunak MSC Patran/Nastran 2012. Penyelesaian FEM meliputi tiga tahap, yaitu pre-

processing yang meliputi pembuatan model, meshig, pemilihan material, pemberian kondisi batas, 

dan pemberian beban; solving yang menerima input dalam bentuk angka dan menghasilkan input 

dalam bentuk angka; dan post-processing untuk menampilkan parameter analisis yang diinginkan 

(tegangan dan perpindahan). Berikut ini pre-processing yang dilakukan dalam struktur rudder 

pesawat : 

 Geometri Struktur Rudder Pesawat 

Secara umum geometri struktur rudder pesawat dapat dibedakan menjadi dua, struktur rangka rudder 

dan struktur kulit rudder. Struktur  rangka rudder merupakan struktur yang mendistribusikan gaya 

yang diterima sruktuk kulit rudder. Sedangkan stuktur kulit rudder merupakan bagian terluar rudder 

yang menerima gaya langsung dari luar. Strukktur kulit adalah bagian yang menyatukan seluruh 

bagian rangka menjadi satu. 

 Pendefinisian Tipe Elemen 

Tipe element yang digunakan pada model elemen hingga tergantung dengan perlakuan beda dalam 

kondisi pembebanan. Secara umum tipe elemen dibedakan menjadi 3 tipe yaitu elemen 1D, 2D, dan 

3D. 

Element 1D yang digunakan yaitu element Bar dengan tipe properties sebagai 1D Rod. Pada 

propertis tipe Rod benda didefinisikan sebagai luasan. Pemodelan ini digunakan dalam 

mendefinisikan flange pada rib dan spar, angle, profil T, dan pelat doubler. 

Element 2D yang digunakan adalah Tri dan Quad element dengan tipe properties sebagai 2D Shell. 

Pada properties jenis ini didefinisikan dengan ketebalan benda. Pemodelan ini digunakan untuk 

benda berbentuk pelat dengan ketebalan merata. 
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Element 3D yang digunakan adalah Wedge element dengan tipe properties sebagai 3D Solid. Pada 

properties jenis ini didefinisikan hanya material benda. Pemodelan ini digunakan pada benda dengan 

bentuk yang kompleks atau memiliki ketebalan tidak merata. 

 Pendefininisian MPC  

MPC (Multi-point constraints) adalah fitur lanjutan yang memungkinkan pengguna 

"menghubungkan" node dan derajat kebebasan yang berbeda bersamaan dalam analisis. Pada 

penelitian ini MPC digunakan untuk mendefinisikan koneksi stukrur rudder yang terjadi pada bagian 

fitting dan penggerak Servo Tab. 

Struktur rudder ditopang oleh Rudder Fitting, dan Tork Tube sebagai penggerak rudder. Selain itu 

juga Servo tab pada bagian atas terkoneksi langsung dengan Vertical tail yang dihubungkan dengan 

suatu handle sehingga menjadikan gerak Servo Tab atas selalu bergerak berlawanan dengan rudder. 

Dalam peneitian ini digunakan MPC dengan tipe RBE 2 dan 3 sebagai pendefinisian untuk Rudder 

Fitting-Lug,  Servo Tab Fitting dan komponen Penggerak Servo Tab Bawah yang berupa hyraudlic 

system. 

 Pendefinisian Material Properties 

Asumsi yang digunakan pada peneitian ini adalah material yang homogen, isotropic dan linier statik. 

Seluruh data sifat material yang dibutuhkan pada pemodelan struktur pesawat rudder bersumber dari 

“Metalic Material and Elements for Aerospace Vehicle Structures” .  

Analisa dilakukan menggunakan Material AL-2024T3 dengan sifat mekanik sebagai berikut : 

Compressive Yield Stress (Fcy) = 39 ksi  = 26,9 daN/ mm2 

Elastic Modulus (E)  = 10.5E+003 ksi  = 7239,5 daN/ mm2 

Shear Moduus (G)  = 4.0E+003  ksi = 2757,9 daN/ mm2  

Poisson Ratio (µ)   = 0.33 

Density (ρ)   = 0.1 lb/in3  = 2,768E-006 kg/mm3 

 Pendefinisian Kondisi Batas 

Kondisi batas rudder terletak pada Rudder Fitting, Tork Tube, dan Handle Servo Tab Atas. Pada 

Rudder Fitting Struktur Rudder terkoneksi dengan Vertical Tail melalui Fitting dan Lug. Komponen 

ini bekerja seperti engsel. Sehingga rotasi pada sumbu Z dilepas. Seperti yang ditunjukan pada 

gambar 4.8 di bawah ini dimana kondisi batas didefinisikan fix pada translation denagn 

pendefifnisian <0 0 0> dan melepas rotasi pada sumbu z dengan pendefinisian <0 0>. 

Pada stuktur Tork Tube, dan Handle Servo Tab Atas terkunci pada translasi maupun rotasi. Pada 

Tork Tube terkoneksi dengan komponen kontrol yawing pesawat sedangkan pada servo tab atas 

terhubung dengan handle yang terkoneksi dengan vertical tail. Seperti yang ditunjukan pada gambar 

4.9 dibawah ini dimana kondisi batas didefinisikan fix pada translation  maupun Rotation denagn 

pendefifnisian <0 0 0>. 

 Pendefinisian Beban 

Pendefinisian beban pada Struktur Rudder terdapat dua kondisi beban yang berbeda yaitu load case 

9609 dan 11436. Load case adalah beban kasus yang terjadi pada struktur. Kedua penomoran load 

case tersebut merupakan penomoran beban berdasarkan penomoran yang diberikan perusahaan. 

Pada load case 9609 rudder pesawat terkena beban angin dengan yawing maneuver 22,21°, 

kecepatan 125 knot, massa pesawat 4380 kg serta ketinggian 24000 ft diatas permukaan air laut. 
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Dengan kondisi beban tersebut maka didapatkan resultan gaya sebesar [199,80319 ; 491,37958 ; -

0,00721] daN. 

Pada load case  11436 rudder pesawat terkena beban angin dengan yawing maneuver -16.97° 

kecepatan 143 knot, massa pesawat 4380 kg serta ketinggian 24000 ft diatas permukaan air laut. 

Dengan kondisi beban tersebut maka didapatkan resultan gaya sebesar [159,44217 ; -524,6778 ; 

0,00231] daN. 

Berikut ini ditribusi beban load case 9609 dan 11436 : 

 

 

 (a) (b) 

Gambar 2. Pendefinisian beban pada struktur rudder pesawat 

a. load case 9609 b. load case  11436 

3.2 Analisa dan Optimasi Rudder Pesawat 

Tahap ini merupakan proses analisa desain hasil pemodelan FEM pada perangkat lunak MSC. 

Patran/Nastran 2012 yang selanjutnya akan melalui tahap optimasi dengan kombinasi material 

properties sesuai DOE (Design of Experiment) dari Taguchi menggunakan perangkat lunak Minitab 

17. Tahap analisa dan optimasi rudder pesawat dilakukan terhadap desain inisial dan desain 

eksperimen. 

A. Desain Inisial 

Desain inisial merupakan analisa stuktur rudder dengan properties material  sebelum mengalami 

optimasi. Dari hasil analisa struktur rudder pesawat desain inisial pada load case 9609 menghasilkan 

tegangan dan deformasi maksimum sebagai berikut : 

 Tegangan  maksimum (Fvm)  

Pada kondisi limit : 7,09 daN/mm2 

Pada kondisi ulitimate : 7,09 x 1,5 = 10,6 daN/mm2 

 Deformasi maksimum : 3,28 mm 

Dengan Compressive Yield Stress (Fcy)  Al 2024-T3 = 26,9 daN/mm2, maka margin of safety adalah 

: 

𝑀𝑠 =
𝐹𝑐𝑦

𝐹𝑣𝑚
− 1 =

26,9

10,6
− 1 = 1,53 

Tegangan dan deformasi maksimum struktur rudder pesawat desain inisial pada load case 9609 

dapat dilihat pada gambar 2. dibawah ini :  
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Gambar 3. Hasil Analisa Desain Inisial Load case 9609 (Hasil Pengujian) 

Dari hasil analisa struktur rudder pesawat pesawat desain inisial pada load case 11436 menghasilkan 

tegangan dan deformasi maksimum sebagai berikut : 

 Tegangan  maksimum (Fvm)  

Pada kondisi limit : 4,09 daN/mm2 

Pada kondisi ulitimate : 4,09 x 1,5 = 6,14 daN/mm2 

 Deformasi Maksimum : 4,81 mm 

Dengan Compressive Yield Stress (Fcy)  Al 2024-T3 = 26,9 daN/mm2, maka margin of safety 

adalah : 

𝑀𝑠 =
𝐹𝑐𝑦

𝐹𝑣𝑚
− 1 =

26,9

6,14
− 1 = 3,38 

 Tegangan dan deformasi maksimum struktur rudder pesawat pesawat desain inisial 

pada load case 11436 dapat dilihat pada gambar 3. dibawah ini : 

 

Gambar 4.Hasil Analisa Desain Inisial Load case 11439 (Hasil Pengujian) 

Dengan menggunakan propeties seperti yang telah ditentukan untuk desain inisial  menghasilkan 

massa struktur 25,0481 Kg.  

 Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan struktur rudder pesawat masih aman pada 

kondisi ultimate dengan menghasilkan Margin of Safety terkecil pada load case 9609 1,53, sehingga 

ketebalan pelat struktur rudder persawat masih bisa diturunkan untuk mendapatkan Massa struktur 

yang lebih ringan dengan Margin of Safety pada kondisi ultimate >0. 

B. Design of Experiment (DOE) 

Pada tahap ini akan dianalisa dengan variasi 3 ketebalan pelat dibawah ketebalan semula, dengan 

mengikuti ketebalan pelat setandar pesawat. Standar variasi eksperimen ditentukan berdasarkan 
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DOE (Design of Experiment) Taguchi. Berikut ini factor dan level ketebalan pelat yang digunakan 

dalam DOE. 

 

Tabel 2.Faktor dan Level DOE Taguchi 

No Faktor 
Ketebalan pelat (mm) 

Level 1 Level 2 Level 3 

1 LE Rib 0,4 0,5 0,6 

2 Main Rib 0,4 0,5 0,6 

3 LE Skin 0,6 0,8 1 

4 Main Skin 0,5 0,6 0,8 

5 Front Spar 0,5 0,6 0,8 

6 Rear Spar 0,5 0,6 0,8 

7 LE Horn Skin 0,6 0,8 1 

8 Main Horn Skin 0,4 0,5 0,6 

9 Horn Spar 0,4 0,5 0,6 

10 LE Horn Spar 0,4 0,5 0,6 

11 Mid Rib Horn 0,4 0,5 0,6 

12 Top Support Horn 0,4 0,5 0,6 

13 Small Hub 0,4 0,5 0,6 

Sumber : Aeropsace Sheet Metal Standard 

Level ketebalan pelat ditentukan berdasarkan ketebalan pelat di bawah ketebalan semula dimana 

pada level 3 merupakan ketebalan pelat awal kemudian diikuti ketebalan pelat di bawahnya pada 

level 2 dan 3.Dari faktor dan level sesuai tabel 4.6 selanjutnya dilakukan pembuatan DOE Taguchi 

menggunakan perangkat lunak Minitab 17. Dari hasil perhitungan DOE taguchi menggunakan 

perangkat lunak Minitab 17 ditentukan matriks  othogonal L27 (313) yaitu dengan kombinasi 3 

level dan 13 faktor ditentukan pengujian sebanyak 27 kali.  Berikut ini Tabel 1. DOE Taguchi 

yang dihasilkan: 

Tabel 3.DOE Taguchi 

Matriks Ortogonal L27 (313) 

Cycle 

Design 

LE 

Rib 

Main 

Rib 

LE 

Skin 

Main 

Skin 

Front 

Spar 

Rear 

Spar 

LE 

Horn 

Skin 

Main 

Horn 

Skin 

Horn 

Spar 

LE 

Horn 

Spar 

Mid 

Rib 

Horn 

Top 

Support 

Horn 

Small 

Hub 

1 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Sumber : Hasil Perhitungan 

Dari hasil pengujian diatas untuk lebih mempermudah dalam analisa data hasil pengujian maka 

dibuat tabel dalam penyajian data tersebut. Berikut ini tabel 3. yang merupakan data hasil pengujian 

struktur rudder pesawat : 

 

Tabel 4. Data Hasil Pengujian 

4 0,4 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

5 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 

6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,8 1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

7 0,4 0,6 1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

8 0,4 0,6 1 0,8 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 

9 0,4 0,6 1 0,8 0,8 0,8 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

10 0,5 0,4 0,8 0,8 0,5 0,6 1 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

11 0,5 0,4 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 

12 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 

13 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,6 1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 

14 0,5 0,5 1 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 

15 0,5 0,5 1 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 

16 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 

17 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 

18 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 

19 0,6 0,4 1 0,6 0,5 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 

20 0,6 0,4 1 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 

21 0,6 0,4 1 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 

22 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,8 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 

23 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5 1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 

24 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 

25 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 

26 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 1 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 

27 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 

Design 

Cycle  

Fvm 

Limit  

Fvm 

Ultimate  

Margin 

of 

Safety 

Fvm 

Limit  

Fvm 

Ultimate  

Margin 

of 

Safety 

Mass 

(Kg) 

Mass 

(Ton) 
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Sumber : Hasil Pengujian 

Dari hasil pengujian dihasilkan data tegangan maksimum yang ditranformasikan kedalam margin of 

safety. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan struktur rudder pesawat dalam 

pengujian berdasarkan kombinasi properties yang berlaku. Selain tegangan maksimum juga 

9609 11436 

1 9,45 14,18 0,898 6,13 9,20 1,926 17,55715 0,01756 

2 9,46 14,19 0,896 6,10 9,15 1,940 18,10859 0,01811 

3 9,48 14,22 0,892 6,02 9,03 1,979 18,93030 0,01893 

4 8,08 12,12 1,219 5,00 7,50 2,587 20,12539 0,02013 

5 8,09 12,14 1,217 4,96 7,44 2,616 20,60076 0,02060 

6 8,09 12,14 1,217 4,74 7,11 2,783 21,01669 0,02102 

7 7,11 10,67 1,522 4,83 7,25 2,713 23,39784 0,02340 

8 7,11 10,67 1,522 4,90 7,35 2,660 23,49561 0,02350 

9 7,12 10,68 1,519 4,77 7,16 2,760 24,28919 0,02429 

10 9,50 14,25 0,888 5,85 8,78 2,066 22,05542 0,02206 

11 9,51 14,27 0,886 5,85 8,78 2,066 22,27357 0,02227 

12 9,51 14,27 0,886 5,85 8,78 2,066 22,68612 0,02269 

13 8,02 12,03 1,236 4,98 7,47 2,601 21,04788 0,02105 

14 8,04 12,06 1,231 4,95 7,43 2,623 21,21384 0,02121 

15 8,05 12,08 1,228 4,97 7,46 2,608 21,32825 0,02133 

16 7,06 10,59 1,540 4,18 6,27 3,290 19,88269 0,01988 

17 7,07 10,61 1,537 4,15 6,23 3,321 19,79470 0,01979 

18 7,08 10,62 1,533 4,17 6,26 3,301 20,14266 0,02014 

19 9,43 14,15 0,902 5,89 8,84 2,045 21,82022 0,02182 

20 9,44 14,16 0,900 5,95 8,93 2,014 22,04178 0,02204 

21 9,46 14,19 0,896 5,91 8,87 2,034 22,38164 0,02238 

22 8,10 12,15 1,214 4,72 7,08 2,799 21,58660 0,02159 

23 8,10 12,15 1,214 4,78 7,17 2,752 21,73862 0,02174 

24 8,11 12,17 1,211 4,74 7,11 2,783 21,77224 0,02177 

25 7,02 10,53 1,555 4,19 6,29 3,280 20,42273 0,02042 

26 7,03 10,55 1,551 4,23 6,35 3,240 20,33036 0,02033 

27 7,04 10,56 1,547 4,20 6,30 3,270 20,63162 0,02063 



 

308 
 

 

 

dihasilkan massa benda data ini digunakan untuk menganalisa tingkat pengaruh level pada factor 

yang terjadi sehingga dapat dihasilkan kombinasi level yang optimum. 

C. Analisa Data Hasil Pengujian 

Tahap ini merupakan tahap pengolahan data untuk mendapatkan level faktor kombinasi optimum 

dengan menggunakan karakteristik semakin kecil semakin baik (smaler is better). 

 Perhitngan Rasio S/N 

Nilai massa hasil pengujian kemudian ditansformasikan ke dalam bentuk rasio S/N untuk mencari 

faktor yang berpengaruh terhadap kualitas produk. Rasio S/N yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan karakteristik semakin kecil semakin baik (smaller is better), pemilihan karakteristik 

jenis ini bertujuan untuk mendapatkan nilai massa pada struktur rudder pesawat semakin kecil 

dengan batasan pada margin of safety pada kondisi ultimate >0. 

Perhitungan karakteristik smaller is better sesuai dengan persamaan berikut ini : 

S/N = - 10 log (
1

n
∑ yr

2r
i=1 ) 

 

Tabel 5. Data Hasil Pengujian dengan S/N Rasio 

 

 

Sumber : Hasil Pengujian 

1 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 17,55715 0,01756 35,11092

2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18,10859 0,01811 34,84231

3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 18,93030 0,01893 34,45685

4 0,4 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 20,12539 0,02013 33,92511

5 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 20,60076 0,02060 33,72234

6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,8 1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 21,01669 0,02102 33,54871

7 0,4 0,6 1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 23,39784 0,02340 32,61648

8 0,4 0,6 1 0,8 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 23,49561 0,02350 32,58027

9 0,4 0,6 1 0,8 0,8 0,8 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 24,28919 0,02429 32,29174

10 0,5 0,4 0,8 0,8 0,5 0,6 1 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 22,05542 0,02206 33,12969

11 0,5 0,4 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 22,27357 0,02227 33,04420

12 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 22,68612 0,02269 32,88480

13 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,6 1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 21,04788 0,02105 33,53583

14 0,5 0,5 1 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 21,21384 0,02121 33,46761

15 0,5 0,5 1 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 21,32825 0,02133 33,42090

16 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 19,88269 0,01988 34,03050

17 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 19,79470 0,01979 34,06902

18 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 20,14266 0,02014 33,91766

19 0,6 0,4 1 0,6 0,5 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 21,82022 0,02182 33,22282

20 0,6 0,4 1 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 22,04178 0,02204 33,13507

21 0,6 0,4 1 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 22,38164 0,02238 33,00216

22 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,8 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 21,58660 0,02159 33,31632

23 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5 1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 21,73862 0,02174 33,25536

24 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 21,77224 0,02177 33,24194

25 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 20,42273 0,02042 33,79772

26 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 1 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 20,33036 0,02033 33,83710

27 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 20,63162 0,02063 33,70933

905,11276

33,52269

LE 

Horn 

Spar

Mid 

Rib 

Horn

Top 

Support 

Horn

S/N Rasio
Horn 

Spar

Jumlah

Rata-rata

Small 

Hub

Mass 

(Kg)

Main 

Horn 

Skin

Cycle 

Design

LE 

Rib

Main 

Rib

LE 

Skin

Main 

Skin

Front 

Spar

Rear 

Spar

LE 

Horn 

Skin

Matriks Ortogonal L27 (3^13)

Mass 

(Ton)

1 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 17,55715 0,01756 35,11092

2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18,10859 0,01811 34,84231

3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 18,93030 0,01893 34,45685

4 0,4 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 20,12539 0,02013 33,92511

5 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 20,60076 0,02060 33,72234

6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,8 1 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 21,01669 0,02102 33,54871

7 0,4 0,6 1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 23,39784 0,02340 32,61648

8 0,4 0,6 1 0,8 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 23,49561 0,02350 32,58027

9 0,4 0,6 1 0,8 0,8 0,8 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 24,28919 0,02429 32,29174

10 0,5 0,4 0,8 0,8 0,5 0,6 1 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 22,05542 0,02206 33,12969

11 0,5 0,4 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 22,27357 0,02227 33,04420

12 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 22,68612 0,02269 32,88480

13 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,6 1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 21,04788 0,02105 33,53583

14 0,5 0,5 1 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 21,21384 0,02121 33,46761

15 0,5 0,5 1 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 21,32825 0,02133 33,42090

16 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 1 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 19,88269 0,01988 34,03050

17 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 19,79470 0,01979 34,06902

18 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 20,14266 0,02014 33,91766

19 0,6 0,4 1 0,6 0,5 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 21,82022 0,02182 33,22282

20 0,6 0,4 1 0,6 0,6 0,5 1 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 22,04178 0,02204 33,13507

21 0,6 0,4 1 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 22,38164 0,02238 33,00216

22 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,8 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 21,58660 0,02159 33,31632

23 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5 1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 21,73862 0,02174 33,25536

24 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 21,77224 0,02177 33,24194

25 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 20,42273 0,02042 33,79772

26 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,5 1 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 20,33036 0,02033 33,83710

27 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 20,63162 0,02063 33,70933

905,11276

33,52269
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 Pengaruh Level terhadap Factor 

Tahap ini merupakan tahap perhitungan variabilitas nilai rasio S/N nilai massa hasil pengujian dari 

masing-masing factor. Untuk mencari variabilitas niai rasio S/N dihitung nilai rata-rata rasio S/N 

pada setiap faktor dalam satu level. Dengan mengetahui pengaruh level terhadap faktor akan 

didapatkan level kombinasi yang optimal. 

Tabel 6. Respon Level terhadap Faktor 

Level LE Rib 
Main 

Rib 
LE Skin 

Main 

Skin 

Front 

Spar 

Rear 

Spar 

LE Horn 

Skin 

1 33,67719 33,64765 34,02676 34,01984 33,63171 33,56704 33,57631 

2 33,50002 33,49268 33,51100 33,61927 33,55036 33,53271 33,52279 

3 33,39087 33,42776 33,03032 32,92898 33,38601 33,46833 33,46898 

Delta 0,28632 0,21989 0,99644 1,09086 0,24570 0,09871 0,10733 

Rank  3 5 2 1 4 8 6 

 

Level 
Main Horn 

Skin 

Horn 

Spar 

LE Horn 

Spar 

Mid Rib 

Horn 

Top Support 

Horn 

Small 

Hub 

1 33,57348 33,53150 33,53254 33,53639 33,53215 33,53069 

2 33,52418 33,52600 33,52710 33,51976 33,51978 33,52052 

3 33,47042 33,51058 33,50844 33,51194 33,51615 33,51688 

Delta 0,10306 0,02092 0,02410 0,02445 0,01600 0,01381 

Rank  7 11 10 9 12 13 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Dari table tersebut kemudian di ambil level faktor yang paling berpengaruh. Untuk memperoleh 

karakteristik smaller is better, maka kombinasi level faktor optimum dicapai pada nilai rata-rata 

rasio S/N level faktor tertinggi dari setiap faktor. 

 Analysis Of Variance (ANOVA) 

a. Perhitungan Sum of Square (SS) 

 Sum of Square factor 

Perhitungan Sum of Square Factor mengikuti persamaan berikut : 

SSA =[∑ (
𝐴𝑖

2

𝑛𝐴𝑖
)

𝐾𝐴

𝑖=1
]- 

T2

N
 

 Sum of Square (SS) Total  

Perhitungan Sum of Square Total mengikuti persamaan beikut: 

SST = ∑ 𝑦2𝑁

𝑖=1
 

 

 Sum of Square (SS) Mean  

Perhitungan Sum of Square Mean mengikuti persamaan beikut: 
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SSm = ∑ 𝑛 𝑥 �̅�2𝑁

𝑖=1
 

 Sum of Square (SS) Error 

Perhitungan Sum of Square Error mengikuti persamaan beikut: 

SSe = SST- SSm- SSfactor 

b. Perhitungan Mean of Square (MS) 

Perhitungan mean squares dapat dilakukan dengan persamaan beikut: 

MSi  = 
SS𝑖

V𝑖
 

Untuk mengetahui faktor yang signifikan terhadap Massa Struktur Rudder Pesawat, maka dilakukan 

penggabungan (Pooling up) faktor ke dalam error. Penggabungan dilakukan karena nilai dari F 

hitung tidak diketahui karena error bernilai 0, sehingga perlu dilakukan strategi Pooling Up. 

Penggabungan yang dilakukan dengan faktor yang tidak signifikan yaitu dengan sum of square (SS) 

terkecil menjadi error sehingga untuk perhitungan yang dilakukan sama seperti perhitungan 

ANOVA yaitu mulai dari sum of square hingga F hitung. 

c. Perhitungan F-Value 

Nilai F hitung didapatka berdasarkan persamaan berikut : 

F-HitungA = 
MSA

MSe
 

d. Perhitungan Persen Kontribusi 

Persen kontribusi merupakan porsi masing-masing faktor dan atau interaksi faktor yang signifikan 

terhadap total varian yang diamati. Perhitungan perhitungan persen kontribusi dapat dilakukan 

dengan persamaan beikut: 

ρ =  
SS′A

SSFaktor
 x 100 % 

Dimana :  SS′A = SSA – ( MSe x dfA ) 

Berikut ini tabel hasil perhitungan persen kontribusi : 

Tabel 7. Persen Kontribusi 

 

Sumber : Hasil Perhitungan 

No
Source Of 

Varians

Degrees 

Of 

Freedom 

(V)

Sum Of 

Square 

(SS)

Mean Of 

Square 

(MS)

F-Hitung ρ (%) Keputusan

1 LE Rib 2 0,37585 0,18793 407,9038 3,4106 Gagal Tolak H0

2 Main Rib 2 0,22974 0,11487 249,3296 2,08146 Gagal Tolak H0

3 LE Skin 2 4,4699 2,23495 4851,051 40,6523 Gagal Tolak H0

4 Main Skin 2 5,48083 2,74042 5948,192 49,84835 Gagal Tolak H0

5 Front Spar 2 0,282 0,141 306,0412 2,5568 Gagal Tolak H0

6 Rear Spar 2 0,0452 0,0226 49,0551 0,40279 Gagal Tolak H0

7 LE Horn Skin 2 0,05184 0,02592 56,25554 0,46314 Gagal Tolak H0

8 Main Horn Skin 2 0,04783 0,02391 51,90384 0,42667 Gagal Tolak H0

9 Horn Spar 2 0,00212 0,00106 2,29797 0,01088 Tolak H0

10 LE Horn Spar 2 0,00287 0,00144 3,1198 0,01777 Tolak H0

11 Mid Rib Horn 2 0,00281 0,0014 3,04504 0,01714 Tolak H0

12 Top Support Horn 2 0,00127 0,00063 1,37503 0,00314 Tolak H0

13 Small Hub

2 0,00092 0,00046 - - -

26 10,99318 - - - -

Error

Total

Pooling Up
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 Pengujian Konfirmasi 

a. Prediksi Rasio S/N Hasil Pengujian 

Perhitungan interval kepercayaan pada kondisi perlakuan yang diprediksi (CI) dengan level 

signifikan 95% adalah sesai dengan persamaan sebagai berikut : 

𝐶𝐼 = √
𝐹𝛼;1;𝑉𝑒𝑀𝑆𝑒

𝑛𝑒𝑓𝑓
  Dimana :  Fα;1;Ve = F 0.05; 1, 2 = 18.51 

 Mse   =  0,00046 

 Neff  = 
N

1 + Jumlah derajad kebebasan perkiraan rata−rata
  

   =
27

1+2+2+2+2+2+2+2+2
 = 1,42 

CI  =±√
Fα;1;VeMSe

𝑛𝑒𝑓𝑓
 =±√

18.51 x 0,00046

1,42
 =± 0,07747 

µ prediksi – CI ≤ 𝜇 ≤ µ prediksi + CI 

35,06113 - 0,07747 ≤ 𝜇 ≤ 35,06113 + 0,07747 

34,98366 ≤ 𝜇 ≤ 35,13860 

b. Pengujian Konfirmasi 

Setelah mendapatkan level faktor kombinasi optimum maka dilakukan pengujian konfirmasi 

menggunakan perngkat lunak MSC. Patran/Nastran 2012 untuk mendapatkan niai hasil pengujian 

pada level faktor kombinasi optimum.  

Dari hasil analisa struktur rudder pesawat Design level Factor Optimium pada load case 9609 

menghasilkan tegangan dan deformasi maksimum sebagai berikut : 

 Tegangan  maksimum (Fvm)  

Pada kondisi limit : 9,45 daN/mm2 

Pada kondisi ulitimate : 9,45 x 1,5 = 14,175 daN/mm2 

 Deformasi Maksimum : 3,62 mm 

Dengan Compressive Yield Stress (Fcy)  Al 2024-T3 = 26,9 daN/mm2, maka margin of safety adalah 

: 

𝑀𝑠 =
𝐹𝑐𝑦

𝐹𝑣𝑚
− 1 =

26,9

14,175 
− 1 = 0,898 

Berdasarkan nilai Magin of Safety Design level Factor Optimium Load Case 9609 dinyatakan aman 

karena 0,898 > 0.  

Tegangan dan deformasi maksimum struktur rudder pesawat Design level Factor Optimium pada 

load case 9609 dapat dilihat pada gambar 5. di bawah ini: 
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Gambar 5. Load case 9609 Design level Factor Optimium (Hasil Pengujian) 

Dari hasil analisa struktur rudder pesawat Design level Factor Optimium pada load case 11436 

menghasilkan tegangan dan deformasi maksimum sebagai berikut : 

 Tegangan  maksimum (Fvm)  

 Pada kondisi limit : 6,13 daN/mm2 

 Pada kondisi ulitimate : 6,13 x 1,5 = 9,2 daN/mm2 

 Deformasi Maksimum : 5,27 mm 

Dengan Compressive Yield Stress (Fcy)  Al 2024-T3 = 26,9 daN/mm2, maka margin of safety adalah 

: 

𝑀𝑠 =
𝐹𝑐𝑦

𝐹𝑣𝑚
− 1 =

26,9

9,2
− 1 = 1,93 

Berdasarkan nilai Magin of Safety Design level Factor Optimium Load Case 11436 dinyatakan 

aman karena 1,93 > 0. 

Tegangan dan deformasi maksimum struktur rudder pesawat Design level Factor Optimium pada 

load case 11436 dapat dilihat pada gambar 6. berikut ini : 

 

Gambar 6. Load case 11436 Design Level Factor Optimum (Hasil Pengujian) 

Dengan menggunakan propeties seperti yang telah ditentukan untuk Design level Factor Optimium 

menghasilkan massa struktur 17,55715 Kg.  

Setelah melakukan pengujian konfirmasai maka dilakukan perhitungan interval kepercayaan untuk 

eksperimen konfirmasi sesuai dengan persamaan 2.10 adalah sebagai berikut : 

CI =√Fα;1;VeMSe [(
1

neff
) + (

1

r
)] Dimana : Fα;1,Ve = F0.05;1, 2 = 18,51 
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  MSe = 0,00046 

  r = Jumlah eksperimen konfirmasi = 1 

CI = ±√18,51 𝑋 0,00046 [
1

1,42
+

1

1
] = ± 0,12054 

µ konfirmasi – CI ≤ 𝜇 ≤ µ konfirmasi + CI 

35,11092 - 0,12054 ≤ μ ≤ 35,11092  + 0,12054 

34,99038 ≤ 𝜇 ≤ 35,23146 

 Dari hasil perhitungan interval kepecayaan dapat disimpulkan bahwa pengujian konvirmasi 

dapat diterima karena nterval kepercayaan pengujian prediksi pberirisan dengan interval 

kepercayaan konfirmasi seperti yang tercantum pada grafik dibawah ini. 

 

Gambar 7. Grafik Perbandingan Interval Kepercayaan (Hasil Perhitungan) 

 Persentase Penurunan Massa Struktur Rudder Persawat 

Dari hasil optimasi struktur rudder pesawat maka dapat dihitung presentase penurunan massa yang 

terjadi antara Design Initial dan Design level Factor Optimum.  

Berikut ini perhitungan presentase penurunan massa antara Design Initial dan Design level Factor 

Optimum : 

%  = 
Massa Design Initial−Massa Design level Factor Optimum 

Massa Design Initial
 𝑥 100% 

 = 29,9 % 

Dari hasil perhitungan diatas diapat diartikan bahwa massa pada Design Initial dapat diturunkan 

sebesar 29,9 %. 

4. KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

1. Kombinasi ketebalan pelat struktur rudder pesawat optimum adalah  : 

 Faktor Signifikan Terhadap Respon 

a. LE Rib  : 0,4 mm  

b. Main Rib : 0,4 mm   

c. LE Skin : 0,6 mm   

d. Main Skin : 0,5 mm   
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e. Front Spar : 0,5 mm 

f. Rear Spar : 0,5 mm  

g. LE Horn Skin : 0,6 mm  

h. Main Horn Skin : 0,4 mm 

 

 Faktor Tidak Signifikan Terhadap Respon 

i. Horn Spar : 0,4 mm  

j. LE Horn Spar : 0,4 mm 

k. Mid Rib Horn : 0,4 mm 

l. Top Support Horn : 0,4 mm 

m. Small Hub : 0,4 mm 

2. Massa desain awal struktur rudder sebelum mengalami optimasi adalah 25,0481 kg dan 

massa desain struktur rudder setelah mengalami optimasi adalah 17,55715 kg sehingga dapat 

diketahui penurunan massa struktur rudder sebesar 7,49095 kg dengan presentase penurunan massa 

rudder sebesar 29,9%. 

3. Desain inisial struktur rudder pesawat mengalami tegangan maksimum sebesar: 

A. Load case 9609 

 Pada kondisi limit : 7,09 daN/mm2 

 Pada kondisi ulitimate : 10,6 daN/mm2 

 Margin of safety  : 1,53  

B. Load case 11436 

 Pada kondisi limit : 4,09 daN/mm2 

 Pada kondisi ulitimate : 6,14 daN/mm2 

 Margin of safety   :  3,38 

4. Desain optimum struktur rudder pesawat mengalami tegangan maksimum sebesar : 

A. Load Case 9609 

 pada kondisi limit  : 9,45 daN/mm2 

 pada kondisi ulitimate : 14,175 daN/mm2 

 Margin of safety : 0,898 

 

B. Load Case 11436 

 Pada kondisi limit : 6,13 daN/mm2 

 Pada kondisi ulitimate : 9,2 daN/mm2 

 Margin of safety   : 1,93 

 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Crocker, D. (2007) Dictionary of Aviation. London: A&C Black Publishers Ltd.  

U.S. Departement of Defence (2003) Metalic Material and Elements for Aerospace Vehicle 

Structures. Virginia: Federal Aviation Administration.  

Holzleitnera, L. and Mahmoud, K. . (1999) ‘Structural Shape Optimization Using MSC/NASTRAN 

and Sequential Quadratic Programming’, Elsevier Science Ltd, 487(514). 

Logan, D. L. (2007) A First Course in the Finite Element Method. Fourth. Canada: Thomson 

Learning. 

MSC Nastran 2012 Getting Started User’s Guide (2012). Available at: 

https://simcompanion.mscsoftware.com.  

Nagaraj, R. H. and Borkar, V. H. (2016) ‘Weight Optimization of the Vertical Tail in-Board Box 

Through Stress Analysis Approach’, International Journal for Scientific Research & Development, 

13(3). 

Niu, M. C. Y. (1999) Airfarame Stress Analysis and Sizing. Second. Hong Kong: Hon Kong 

Konmilit Press Ltd. 

https://simcompanion.mscsoftware.com/


 

315 
 

 

 

Ribke, J. and Schwarmann (2007) Handbuch Structure Berechnung. AIRBUS, IASB. 

Soejanto, I. (2009) Desain Eksperimen dengan Metode Taguchi. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha 

Ilmu.  

U.S. Departement of Defence (2003) Metalic Maerial and Elements for Aerospace Vehicle 

Structures. Virginia: Federal Aviation Administration.  

U.S. Department of transportation (2012) Aviation Maintenance Tecnical Handbook- Arframe. Vol-

1. Oklahoma: Federal Aviation Administration. 

Vinayaka, V., Kumar, S. and Reddy, B. (2015) ‘Design and Linear Static Analysis of Transport 

Aircraft Vertical Tail for Different Rudder Deflection (Rotation)’, International Journal for 

Scientific Research & Development, 3(10). 

Wanga, W., Guob, S. and Yang, W. (2011) ‘Simultaneous Partial Topology and Size Optimization 

of a Wing Structure Using ant Colony and Gradient Based Methods’, Engineering Optimization, 

43(4). 



 

316 
 

 

 

Optimasi Parameter Proses Pemotongan Acrylic terhadap 

Kekasaran Permukaan Menggunakan Laser Cutting Dengan 

Metode Response Surface 
 

Moh. Muria Armansyah S.1*, Endang Pudji Purwanti2, dan Bayu Wiro Karuniawan3 
1Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111 
2Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Surabaya 60111 
3Program Studi Teknik Permesinan Kapal, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik 

Perkapalan 

Negeri Surabaya, Surabaya 60111 

 
*E-mail: muriaarmansyah07@gmail.com  

 

 

Abstrak 

Dewasa ini banyak sekali permintaan pasar terutama industri produk yang materialnya terbuat dari 

plastic, karena pada dasarnya plastic merupakan bahan dasar yang banyak dipilih karena mudah 

ditemui dan dapat diproses menjadi produk yang lebih kompleks. Plastic juga menjadi material 

pendukung sheet metal karena beberapa jenis material plastic memiliki kriteria dan ketahanan 

material yang hampir sama dengan sheet metal. Salah satu jenis plastic yang digunakan adalah 

acrylic karena memiliki sifat mekanik material yang baik dan kuat. Namun ada kendala saat 

banyaknya produk yang dibuat dengan bahan dasar plastic sehingga perlu adanya peningkatan 

kualitas dan mutu produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan mutu 

produk adalah dengan optimasi parameter. Optimasi parameter adalah teknik yang digunakan pada  

proses manufaktur untuk menghasilkan produk terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengoptimasi parameter CNC laser cutting yaitu laser power, cutting speed dan nozzle distance 

untuk mengoptimalkan nilai kekasaran permukaan pada material acrylic. Masing-masing 

parameter memiliki 3 level dan pada penelitian ini menggunakan metode ANOVA untuk 

menganalisis data hasil percobaan dan optimasi kekasaran minimum permukaan pada proses laser 

cutting dilakukan dengan menggunakan metode response surface yang dipadukan dengan desain 

eksperimen box-behken. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode response surface dapat 

digunakan untuk mengoptimasi parameter permesinan pada laser cutting dengan tingkat akurasi 

yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengaturan parameter laser cutting dalam 

memotong material akrilik dengan tebal 3 mm dari metode response surface ini adalah Laser Power 

: 55 W, Cutting Speed : 22 mm/s dan dengan Nozzle Distance : 6,5 mm dengan acuan hasil 

kekasaran permukaan pemotongan adalah 1,93 µm. Setelah dilakukan uji konfirmasi, hasil dari uji 

konfirmasi dan perhitungan metode response surface sebelumnya tepat, maka ini menunjukkan 

bahwa metode response surface dapat menghasilkan parameter dan nilai kekasaran yang optimum. 

Kata kunci : Acrylic, Box-Behken, Kekasaran Permukaan, Laser Cutting, Metode Response Surface, 

Plastic. 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aplikasi 

laser telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam berbagai  bidang.  Hingga saat  ini telah  

banyak  dikembangkan  berbagai teknik perlakuan permukaan  material  dengan  menggunakan  

laser  atau  sering  disebut dengan laser processing materials. Penerapan aplikasi laser processing 

materials dapat berupa laser engraving, laser sintering, maupun aplikasi laser untuk melakukan 

pemotongan suatu material.  

Salah satu material yang digunakan pada proses pemotongan dengan mesin laser cutting adalah 

Acrylic. Acrylic atau PMMA memiliki nilai kekerasan dalam Rockwell B adalah 67-97 HRB dan 

mempunyai sifat yang ringan dan kuat serta memiliki ketahanan tekanan yang baik sehingga dapat 

diaplikasikan secara luas dalam sejumlah sektor seperti rumah tangga, rumah sakit, kereta api, 
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pertanian, konstruksi, kimia, elektronik, maupun bidang perindustrian. Dengan demikian hasil 

produk dari Acrylic dituntut untuk memiliki nilai kekasaran yang baik karena sering dimanfaatkan 

oleh manusia dan untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan saat dipakai manusia. 

 
Gambar 1. Acrylic (PMMA) 

Penelitian ini membahas mengenai parameter dan nilai kekasaran yang optimum mesin laser cutting 

pada saat proses pemotongan material acrylic dengan tebal 3 mm. Parameter yang akan dijadikan 

level dan faktor adalah laser power, cutting speed dan nozzle distance. Masing – masing parameter 

tersebut akan dibuat variabel eksperimen dengan menggunakan metode response surface box-

behnken. Setelah dilakukan eksperimen dan pengolahan data, nantinya hasil uji konfirmasi akan 

dibandingkan dengan hasil pengolahan data, bila antara hasil uji konfirmasi dan pengolahan data 

memiliki hasil yang sama atau mendekati, maka dapat dinyatakan parameter dan nilai kekasaran 

menacapai optimum. 

Prihadianto (2015) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kualitas pemotongan yang baik 

diperlukan adanya kombinasi dari parameter potong antara lain jenis laser, tekanan gas, kecepatan 

potong, daya pemotongan, dan jarak nozzle atau nozzle distance. 

Montgomery (1991) menjelaskan metode response surface adalah kumpulan dari teknik statistika 

dan matematika yang berguna untuk meningkatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan suatu 

proses. Metode response surface digunakan untuk menghasilkan kondisi optimum yang dinamis. 

 

2. METODOLOGI 

Penelitian awal yang dilakukan yaitu mencari data collection mengenai mesin laser cutting 

kemudian trial and error pemotongan material akrilik. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 
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2.1. Proses Pemotongan Material Akrilik 

Spesimen dipotong dengan ukuran 50 mm x 50 mm. Pemotongan spesimen dilakukan sesuai dengan 

variabel penelitian yaitu jumlah 15 eksperimen dengan 3 kali replikasi per eksperimen. Seperti 

dilihat pada gambar 3 berikut ini. 

 
Gambar 3. Pemotongan Material 

2.2. Pengukuran Ra 

Pengukuran Ra pada spesimen yang telah dipotong dilakukan untuk mengetahui tingkat nilai 

kekasaran permukaan (Surface Roughness). Pengukuran Ra menggunakan alat Surface Roughness 

Tester Brand Mitutoyo Model : Surftest SJ – 201. Pengukuran Ra dilakukan pada setiap ujung sisi 

spesimen atau 4 kali pada setiap spesimen seperti pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Pengukuran Ra pada Spesimen 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Hasil Kekasaran Permukaan  

Hasil dari pengujian kekasaran permukaan (Ra) spesimen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Hasil Kekasaran Permukaan  

Eksperimen Rata – Rata Replikasi Ra Rata – Rata 

Keseluruhan Ra 1 2 3 

1 2,92 2,70 2,66 2,77 

2 2,02 2,03 2,02 2,02 

3 1,83 1,88 1,84 1,85 

4 2,73 2,74 2,71 2,73 

5 2,56 2,65 2,34 2,52 

6 2,89 2,85 2,86 2,86 

7 2,12 2,13 2,13 2,12 

8 2,12 2,13 2,13 2,12 

9 2,18 2,20 2,18 2,19 

10 2,54 2,51 2,49 2,52 

11 2,15 2,19 2,16 2,17 

12 2,01 2,04 2,05 2,03 

13 2,51 2,50 2,55 2,52 
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14 2,85 2,71 2,40 2,65 

15 2,46 2,37 2,46 2,43 

Sumber : Pengujian Kekasaran Permukaan UBAYA, 2017 

 

3.2. Penentuan Model Perhitungan 

Dalam menentukan model (Y), persamaan yang digunakan adalah persamaan linier dengan 

persamaan interaksi sehingga persamaan yang dihasilkan menjadi sebagai berikut : 

𝒀 =  𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + 𝒃𝟑𝑿𝟑 + 𝒃𝟒𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝒃𝟓𝑿𝟏𝑿𝟑 + 𝒃𝟔𝑿𝟐𝑿𝟑 

 

3.3. Perhitungan Data 

Setelah didapatkan nilai kekasaran dan persamaan model, maka selanjutnya adalah menghitung data 

tersebut dengan tabel perhitungan manual ANAVA dengan hasil sebagai seperti pada tabel 2 berikut 

: 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Data 

Sumber Variasi db Jumlah Kuadrat (SS) Rata – rata Kuadrat 

(MS) 

Fhitung 

Regresi 6 1,10290 0,18382 5,23 

Error 8 0,2811 0,03514 - 

Lack of Fit 6 0,2562 0,04272 3,44 

Pure Error 2 0,02481 0,01240 - 

Total 14 1,38401 - - 

Sumber : Perhitungan Data, 2017 

 

 Kemudian hasil perhitungan ANAVA manual dicocokan dengan perhitungan software 

minitab dengan hasil seperti gambar 5. berikut : 

 
Gambar 5. Perhitungan Minitab 

Dapat disimpulkan dari tabel dan gambar diatas bahwa nilai Lack of Fit dari model persamaan adalah 

dapat diterima hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung yang bernilai 3,44 sedangkan nilai Ftabel adalah 

2,85 maka Fhitung > Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau model tidak terdapat 

Lack of Fit. Begitu juga dengan Pvalue pada perhitungan minitab yaitu sebesar 0,242 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari nilai signifikansi (α) sebesar 0,05 maka dapat dinyatakan Pvalue > α sehingga 

model tidak terdapat Lack of Fit (sudah sesuai). 

3.4. Uji Koefisien Berganda 

Hasil perhitungan minitab akan langsung menampilkan hasil dari R2 sehingga nilai akan langsung 

muncul. Kriteria penerimaan yaitu nilai R2 berkisar antara 0 sampai 100% dimana nilai R2 semakin 

mendekati 100% maka model semakin baik. Berikut hasil analisa dengan minitab dapat dilihat pada 

gambar 6 berikut : 

 
Gambar 6. Perhitungan Minitab Uji Koefisien Berganda 
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Dari hasil analisa diatas dapat ditunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 79,69%, dengan nilai prosentase 

tersebut maka model dianggap sudah baik karena mendekati nilai 100%. 

3.5. Uji Koefisien Secara Serentak 

Kriteria penerimaan dari pengujian koefisien regresi secara serentak dalam Minitab dilihat pada 

Nilai Pvalue yang terdapat pada tabel ANAVA output Minitab. Bila  Pvalue < α maka H0 ditolak dan 

bila Pvalue > α maka H0 diterima. Seperti pada gambar 7 berikut : 

 
Gambar 7. Uji Koefisien Secara Serentak 

 

Dari gambar output tersebut dapat dilihat nilai Pvalue dari regresi adalah 0,018 yang berarti lebih kecil 

dari nilai signifikansi (α) yaitu 0,05 maka dapat ditulis Pvalue  < α sehingga H0 ditolak yang berarti 

model dapat diterima secara statistik dan terdapat variabel yang mempengaruhi kekasaran 

permukaan. 

3.6. Uji Koefisien Regresi Individu 

Kriteria penerimaan bila Pvalue  < α maka H0 ditolak dan bila Pvalue  > α maka H0 diterima. Seperti 

pada gambar 8 berikut : 

 
Gambar 8. Pehitungan Minitab Pengujian Koefisien Regresi Individu 

Dari gambar 8 dapat diketahui bahwa dari parameter – parameter tersebut ada dua parameter yang 

mempengaruhi yaitu parameter Nozzle Distance dan Interaksi Laser Power dan Cutting Speed 

dengan nilai Pvalue sebesar 0,024 dan 0,003 dan nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat 

ditulis Pvalue < α atau H0 ditolak atau terdapat variabel yang mempengaruhi kekasaran permukaan. 

3.7. Uji Asumsi Identik  

Uji Asumsi identik dapat diketahui dengan plot antara residual dengan ŷ estimasi. Apabila dalam 

plot tersebut tidak menunjukkan kecenderungan naik atau turun (nilai residual menyebar secara 

acak) maka dapat dikatakan bahwa residual bersifat identik. Seperti pada gambar 9 berikut : 
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Gambar 9. Nilai Uji Asumsi Identik 

Dari gambar 9 dapat dijelaskan bahwa nilai residual menyebar secara acak tidak cenderung naik 

atau turun sehingga residual bersifat identik. 

3.8. Uji Asumsi Independen 

Uji independen dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketergantungan diantara residual 

yang ada. Bila ada, maka plot residual dengan ŷ estimasi akan menunjukkan penyebaran yang tidak 

merata. Hasil pengujian independen bila tidak terdapat lag yang keluar dari batas signifikan 

menunjukkan bahwa asumsi independen terpenuhi. Sesuai gambar 10 berikut. 

 
Gambar 10. Pengujian Asumsi Independen 

3.9. Uji Distribusi Normal 

Pengujian residual distribusi normal pada penelitian ini menggunakan uji kolmorogov-smirnov, 

dengan hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

 H0 : Residual berdistribusi normal 

 H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

 

Taraf signifikansi (α) yang dipakai adalah 0,05. Hasil Uji distribusi dapat dilihat pada gambar 11 

berikut. 

 
Gambar 11. Uji Distribusi Normal 
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Dari gambar 11 menunjukkan bahwa pengujian Kolmogorov-smirnov menghasilkan Pvalue sebesar 

0,150. Hal ini menunjukkan bahwa Pvalue lebih besar dari α sehingga keputusan adalah H0 diterima 

maka berarti residual berdistribusi normal. 

3.10. Optimasi Respon 

Optimasi bertujuan untuk menemukan pengaturan parameter – parameter laser cutting dan 

mendapatkan hasil kekasaran yang optimum dengan Lingo 11 seperti pada gambar 12 berikut . 

 
 

Gambar 12. Hasil parameter optimum laser cutting 

Berdasarkan Gambar 6 dapat disimpulkan bahwa konfigurasi parameter laser cutting yang optimal 

adalah  

a. Laser Power : 55 W 

b. Cutting Speed : 22 mm/s 

c. Nozzle Distance : 6,5 mm. 

Dari pengaturan parameter – parameter laser cutting yang telah ditemukan, hasil kekasaran yang 

optimum adalah sebesar 𝟏, 𝟗𝟑 µm hal ini berdasarkan uji konfirmasi eksperimen yang telah 

dilakukan. 

3.11. Prosentase Parameter yang Berpengaruh 

Hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa parameter interaksi Laser Power dan 

Cutting Speed serta parameter Nozzle Distance berpengaruh terhadap model hal ini berdasarkan 

dengan melihat nilai Fhitung dan Pvalue yang telah dihitung dan memenuhi syarat penerimaan hipotesa. 

Namun untuk melihat nilai prosentase pengaruh dari masing - masing parameter terhadap model 

dapat diketahui sebagai berikut : 

%𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
𝑆𝑆𝑅𝑝 

𝑆𝑆𝑇
 

Untuk nilai SSRParametrik dari parameter yang berpengaruh dapat dicari dengan Minitab dengan hasil 

sebagai berikut : 

 
Gambar 13. Output Minitab SSRParametrik Parameter yang Berpengaruh 

Setelah diketahui nilai SSRParametrik dari parameter – parameter yang berpengaruh maka dapat dicari 

nilai prosentase sebagai berikut :  
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%𝑁𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
0,55270

1,38401
= 0,40 atau 40% 

Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai prosentase pengaruh dari parameter Nozzle Distance 

terhadap model  adalah sebesar 40% 

%𝐼𝑛𝑡.  𝐿𝑃∗𝐶𝑆 =  
0,83637

1,38401
= 0,60 atau 60% 

Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai prosentase pengaruh dari parameter interaksi Laser 

Power dan Cutting Speed terhadap model  adalah sebesar 60%. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Konfigurasi parameter yang optimum pada proses pemotongan material acrylic dengan 

Laser Cutting adalah Laser Power : 55W, Cutting Speed : 22 mm/s dan Nozzle Distance : 6,5 mm 

dengan nilai kekasaran sebesar 1,93 µm. Hasil parameter sudah optimum karena hasil uji 

eksperimen konfirmasi menunjukkan bahwa konfigurasi parameter yang telah dihitung 

menghasilkan nilai kekasaran yang sama dengan Y optimum atau 1,93 µm. 

2. Hasil analisa menunjukkan bahwa parameter interaksi Laser Power dan Cutting Speed serta 

Nozzle Distance memiliki pengaruh dalam proses pemotongan material acrylic dengan Laser 

Cutting. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Pvalue dari parameter interaksi Laser Power dan Cutting 

Speed sebesar 0,003 dan Pvalue dari parameter Nozzle Distance sebesar 0,024 dimana kedua nilai 

tersebut kurang dari taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 sehingga memenuhi syarat penerimaan 

hipotesa. Nilai prosentase pengaruh dari parameter interaksi Laser Power dan Cutting Speed adalah 

sebesar 60%, sedangkan untuk parameter Nozzle Distance adalah sebesar 40%. 
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Abstrak 

 
Perusahaan Manufaktur Industri Otomotif adalah perusahaan yang berfokus pada bidang 

engineering dan pembuatan produk massal untuk industri otomotif berupa clip spring, specer, pin 

washer dan produk penunjang otomotif lainnya. Data breakdown yang dimiliki oleh perusahaan 

menunjukkan bahwa mesin mechanical press shearing sering mengalami kerusakan saat beroperasi. 

Hal inilah yang dijadikan sebagai dasar dipilihnya mesin mechanical press shearing sebagai objek 

penelitian.  
Perhitungan keandalan digunakan untuk mengetahui tingkat peluang kegagalan yang muncul pada 

mesin Mechanical Press Shearing. Analisis kualitatif pada penelitian ini menggunakan Failure 

Modes Effects and Analysis (FMEA) dan Functional Block Diagram (FBD). FMEA digunakan 
untuk mengidentifikasi jenis kegagalan dan efek yang ditimbulkan. Pembuatan FBD digunakan 

untuk mengetahui proses kerja mesin.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Reliability pada T=2312 jam dari periode waktu tahun 2017 

untuk tiap-tiap komponen mesin Mechanical Press Shearing adalah sebesar 49% untuk Failure 

Mode tuas kopling macet; 55% untuk failure mode spring kendur; 98% untuk failure mode rotor 

rusak; 60% untuk failure mode roda gigi rusak; 39% untuk failure mode blade aus, 49% untuk 

failure mode setting height tidak tepat; 39% untuk failure mode spring renggang; 18% pada failurer 

mode valve macet; 62% pada magnetic contactor. 

 
Keywords : Breakdown, Reliability, FMEA, FBD, Mechanical Press Shearing 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Perusahaan manufaktur Industri Otomotif adalah perusahaan yang berfokus pada bidang 

engineering dan pembuatan produk massal untuk industri otomotif berupa clip spring, specer, pin 

washer dan pipa klip. Mesin-mesin yang paling sering terlibat dalam proses pembuatan produk-

produk ini adalah mesin punch, mesin bending, mesin tap dan mesin gerinda. Sebagai sample, data 

demand yang dimiliki oleh perusahaan pada periode bulan oktober tahun 2016 adalah sebanyak 160 

jenis dengan jumlah mencapai 457.819 pcs. Dikarenakan banyaknya jenis produk yang harus 

diproduksi oleh mesin-mesin tersebut maka mesin-mesin produksi di perusahaan ini memiliki waktu 

kerja yang cukup tinggi.  
Dalam analisis keandalan dari sebuah sistem biasanya diasumsikan bahwasanya bahaya atau tingkat 

kegagalan yang muncul berdasarkan waktu mengikuti bentuk dari kurva bath-tub (Dhillon,2002). 

Dengan kata lain, suatu mesin yang digunakan terus menerus maka secara teori akan mengalami 

peningkatan dari segi jumlah kegagalan yang akan dialaminya. Tidak terkecuai mesin Mechanical 

Press Shearing yang terdapat pada perusahaan manufaktur industri otomotif yang juga memiliki jam 

operasional yang tinggi. Sebagaimana keandalan didefinisikan sebagai probabilitas suatu benda 

untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan dalam periode waktu yang telah ditentukan ketika 

digunakan dan dalam kondisi yang telah ditentukan secara spesifik (Dhillon,2002), maka 

perhitungan Reliability akan memberikan referensi bagi perusahaan mengenai performa mesin 

produksinya.Konsep Reliability melibatkan metode statistik. Melalui pengukuran ini, perusahaan 

memiliki gambaran terhadap kondisi peralatan yang dimiliki, sehingga mampu memprediksi 

perlakuan terhadap peralatan tersebut.  

mailto:abdurrahman.yusuf1994@gmail.com
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Permasalahan yang timbul adalah belum dilakukannya analisis terkait nilai Reliability dari mesin 
Mechanical Press Shearing di perusahaan manufaktur industri otomotif dan bagaimana pentingnya 
mengetahui nilai Reliability pada mesin tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jenis 
kegagalan dan efek yang ditimbulkan serta nilai Reliability dari mesin Mechanical Press Shearing. 

Pada penelitian ini nilai Reliability dihitung pada nilai T=2312 jam, yang didapatkan dari 
perhitungan jam kerja aktif pada tahun 2017. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 
pada perusahaan terkait nilai Reliability yang dimiliki oleh mesin dan bagaimana memanfaatkan 
data nilai tersebut untuk memperbaiki performa mesin. 

 

2. METODOLOGI 

2.1. Diagram Alir 

 
Gambar 2.1 Diagram Alir penelitian 

 

2.2.  Formula Matematis 

 

2.2.1. Fungsi Keandalan 

Fungsi dari suatu benda didapatkan dari persamaan (Dhillon,2002) : 

𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 𝑡    (2.1) 

Dimana, 

R(t) = keandalan pada waktu t 

F(t) = fungsi kumulatif distribusi 

f(t)  = fungsi densitas kegagalan 

λ(t)  = tingkat bahaya  
2.2.2. Mean Time to Failure (MTTF) 
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MTTF  adalah  waktu  rata-rata  selama  kerusakan  terjadi,  yang  secara mum 

didefinisikan sebagai berikut (Kurniawan,2013):  

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡 ∞ 𝑡       (2.2)    

2.2.3. Distribusi Peluang dalam keandalan sistem 

a.  Distribusi eksponensial  

 MTTF pada distribusi ini secara matematis dirumuskan (Dhillon,2002) :  

 𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 ∞ 𝑡              (2.3)   

b. Distribusi Weibull  

 MTTF pada distribusi ini secara matematis dirumuskan (Dhillon,2002) :  

 𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 ∞ 𝑡          (2.4)   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Rekap Perhitungan Distribusi Jenis Kegagalan 
Pada tahap ini data breakdown yang telah diolah dimasukkan pada software Weibull++ untuk 
mendapatkan nilai nilai distribusi probabilitas dari tiap-tiap kegagalan, Tabel 3.1 merupakan hasil 

rekap nilai distribusi dari kegagalan-kegagalan tersebut. 

 

Tabel 3.1 Rekap perhitungan nilai distribusi dari masing-masing kegagalan 
 

Failure Mode Keterangan Distribusi β η λ 
      

Tuas Kopling macet TTF Exponential 1   0,0003 

spring kendur TTF Weibull 2 1,1692 3677,765  

rotor rusak TTF Weibull 2 6,0389 4776,778  

roda gigi rusak TTF Weibull 2 5,842 2594,676  

blade aus TTF Exponential 1   0,0004 

setting height tidak tepat TTF Exponential 1   0,0003 

spring renggang TTF Weibull 2 2,2946 411,0208  

solenoid macet TTF Weibull 2 1,0855 1439,282  

magnetic contactor rusak TTF Weibull 2 1,2119 4276,335  
 

b. Perhitungan MTTF 

 

Perhitungan nilai MTTF dan digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata pada masing-masing 

Failure Mode. MTTF merupakan nilai rata-rata kemunculan kejadian kegagalan. Hasil perhitungan 

MTTF untuk tiap-tiap komponen adalah sebagai berikut; 3333,33 jam untuk Failure Mode tuas 

kopling macet; 3483,72 jam untuk Failure Mode spring kendur; 4433,17 jam untuk Failure Mode 

rotor rusak; 2403,57 jam untuk Failure Mode roda gigi rusak; 2500 jam untuk Failure Mode blade 

aus; 3333,33 jam untuk Failure Modessetting height tidak tepat; 364,117 jam untuk Failure Modes 

spring renggang; 1395,02 jam untuk Failure Modes solenoid macet; 4012,46 jam untuk Failure 

Mode magnetic contactor rusak. 

 

c. Functional Block Diagram 

 

Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana mesin bekerja, dibuatlah diagram seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 3.1, sehingga mempermudah untuk memahami proses kerja mesin 
Mechanical Press Shearing. 
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Gambar 3.1 Functional Block Diagram mesin Mechanical Press Shearing 

 

d. Failure Mode Effects and Analysis 

 
Setelah dilakukan analisis kualitatif pertama yakni pembuatan FBD, selanjutnya dibuatlah tabel 

FMEA untuk mengetahui jenis kegagalan dan efek yang ditimbulkan oleh kegagalan tersebut. 

Contoh hasil analisis FMEA pada komponen mesin adalah seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 3.2 
– 3.3 dibawah ini 

 
Tabel 3.2 FMEA komponen yang mengalami kegagalan 
 

Komponen Function Function Failure Failure Mode Failure Effects 

     
   

Tuas kopling 
Kopling tidak dapat 

  
Tidak dapat menjadikan center poros  

Menghubungkan macet  
menghubungkan dan fly wheel satu garis 

Kopling poros utama 2 dan 
 

poros utama 2 dengan 
  

 
poros fly whee 

  

 

poros fly wheel 
Spring kendur 

Tuas kopling tidak dapat   
   

tertarik     

     

Rotor 
Jalur fluks magnet 

Tidak timbulnya fluks 
  

yang dibangkitkan Rotor rusak motor tidak bekerja  

pada kumparan  
oleh kumparan 

  

    

     

Roda Gigi 
Memutar fly Tidak dapat memutar Roda gigi cacat / Gaya putar pada fly wheel 

wheel fly wheel rusak berkurang  

     

Blade 
Memotong plat Tidak memotong plat Mata pisau cacat / 

Roda Gigi 
lembaran dengan sempurna mata pisau aus   

     

Clearance Memposisikan 
Tidak dapat  

blade tidak memotong 

memposisikan jarak Setting tidak tepat 
Adjuster jarak potong plat 

potong 
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Tabel 3.3 FMEA komponen yang mengalami kegagalan 
 

Komponen Function Function Failure Failure Mode Failure Effects 

     
Spring 

Menahan sistem Tidak dapat menahan 
 

kehilangan kendali pada  

Spring renggang  
brake sistem brake pengereman (loss)   

     
 

Menyalurkan 
Tidak dapat   

 

menyalurkan supply 
 

Sistem pneumatik tidak 
Solenoid supply pada Solenoid macet 

udara pada bagian berfungsi / valve macet  
bagian output 

 

 
output 

  

    

     

Magnetic Mengendalikan 
Tidak dapat 

Magnetic motor pun tidak memiliki 

mengendalikan daya 
Contactor daya pada supply contactor rusak supply untuk bekerja 

pada supply     

     

 
 
e. Perhitungan Reliability 

 

Nilai T yang digunakan merupakan periode waktu kerja aktif selama tahun 2017 sebagai sample, 

dengan detail hari kerja aktif 5 kali dalam seminggu dan setengah hari pada hari sabtu. Sehingga T 

yang digunakan adalah sebesar 2312 jam. Hasil perhitungan nilai reliability pada tiap komponen 

yang mengalami kegagalan adalah sebagai berikut; adalah sebagai berikut; 49% untuk Failure Mode 

tias kopling macet; 59% untuk Failure Mode spring kopling kendur; 98% untuk Failure Mode rotor 

rusak; 60% untuk Failure Mode roda gigi rusak; 39% untuk Failure Mode Blade aus; 49% untuk 

Failure Mode setting height tidak tepat; 18% untuk Failure Mode spring renggang; 18% untuk 

Failure Mode valve macet; dan 62% untuk Failure Mode Magentic contactor rusak. 

 

4. KESIMPULAN 

 
Dari hasil analisis didapatkan bahwa:  
1. Hasil analisis FMEA yang ada pada Tabel 3.2 – 3.3 menunjukkan jenis kegagalan dan 
dampak yang ditimbulkan oleh tiap kegagalan yang muncul pada mesin Shearing tersebut.  
2. Nilai Reliability dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut; 49% untuk Failure 

Mode tias kopling macet; 59% untuk Failure Mode spring kopling kendur; 98% untuk Failure Mode 

rotor rusak; 60% untuk Failure Mode roda gigi rusak; 39% untuk Failure Mode Blade aus; 49% 

untuk Failure Mode setting height tidak tepat; 18% untuk Failure Mode spring renggang; 18% 

untuk Failure Mode valve macet; dan 62% untuk Failure Mode Magentic contactor rusak. 

 

5. DAFTAR NOTASI 

 
TTF : Time to Failure (jam) η : Scale Parameter 

TTR : Time to Repair (jam) β : Shape Parameter 

MTTF : Mean Time To Failure (jam) σ : Standar Deviasi 

MTTR : Mean Time to Repair (jam) ɣ : Location Parameter            
λ : Hazard Rate 
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Abstrak  

Kemajuan teknologi menuntut untuk terus dilakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk 

melalui sebuah penelitian. kualitas produk salah satunya untuk mendapatkan nilai optimasi 

parameter CNC laser cutting. Optimasi Parameter adalah teknik yang digunakan pada proses 

manufaktur untuk menghasilkan kualitas produk terbaik Melalui sebuah penelitian. Pada mesin 

laser cutting terdapat beberapa parameter yang merpengaruhi kekasaran dan laju pemotongan 

pada material alumunium 5083. Parameter tersebut adalah titik fokus sinar laser, cutting speed, 

tekanan  gas cutting dan nozzle distance. Masing-masing parameter memiliki 4 level dan pada 

penelitian ini menggunakan matriks orthogonal L16 (44). Metode TAGUCHI dan ANOVA 

digunakan untuk menganalisis data hasil percobaan. Optimasi kekasaran minimum permukaan dan 

laju pemotongan minimum pada proses laser cutting dilakukan dengan menggunakan Grey 

relational analysis (GRA). Eksperimen konfirmasi digunakan untuk membuktikan hasil optimal yang 

telah didapatkan dari metode Taguchi Grey relational analysis (GRA). Hasil eksperimen 

menunjukkan bahwa Taguchi Grey relational analysis efektif digunakan untuk mengoptimasi 

parameter pemesinan pada laser cutting dengan multi respon. 

Kata kunci: kekasaran, laju pemotongan, laser cutting, aluminium 5083, taguchi GRA 

 

1. PENDAHULUAN  

Mesin Laser Cutting yang banyak digunakan dalam dunia industri untuk Proses Pemotongan Plat 

logam dan dapat mengatasi ketidak mampuan proses dari mesin – mesin konvensional biasa. Media 

potong yang digunakan laser cutting adalah sinar laser yang dibantu dengan gas cutting yang 

berfungsi sebagai media pemotongan sheetmetal. Mesin CNC laser cutting, Trumpf, Jerman 

merupakan cutting machine berbasis computer dengan menggunakan software TruTops dalam 

proses pemograman. 

 

Penelitian ini dengan latar belakang Masalah yang sering terjadi dalam proses cutting  laser adalah 

Kecacatan pemotongan. kecacatan tersebut diantaranya surface kasar sampai tidak terpotongnya 

produk (line cutting) pada proses pemotongan. sehingga perlunya optimasi parameter untuk 

mengatasi masalah tersebut. Untuk mencapai hasil pemotongan dengan kekasaran minimum akan 

mempengaruhi laju pemotongan yaitu waktu yang lebih lama. Tetapi jika waktu pemotongan 

semakin cepat menyebabkan nilai kekasaran yang tinggi dikarenakan sinar laser yang terlalu cepat 

untuk memotong material. Untuk mendapatkan hasil produk dengan kekasaran minimum dapat 

dicapai dengan mengoptimalkan parameter yang mempengaruhi, yaitu titik focus sinar laser, 

tekanan gas cutting, dan cutting speed (Anonimous,2010a) Sehingga dibutuhkan optimasi parameter 

permesinan untuk mendapatkan laju pemotongan minimum dengan kekasaran permukaan minimum. 
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Proses pemesinan dilakukan pada material Alumunium 5083 dengan menggunakan parameter titik 

fokus sinar laser, tekanan gas cutting, cutting speed dan nozzle distance. Metode yang digunakan 

adalah Taguchi Grey relational analysis. 

 

Material yang digunakan adalah jenis Alumunium 5083. Aluminium adalah logam yang paling 

banyak terdapat di kerak bumi, unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silicon. Aluminium 5083 

merupakan paduan Al-Mg merupakan salah satu paduan aluminium yang sering digunakan untuk 

aplikasi teknik dibidang industri. Untuk karateristik material aluminium 5083 ditunjukan pada tabel 

1.  

Tabel 1 Komposisi 5083 (%) 

Elemen Si Fe Cu MN Mn Zn Ti Cr 

Aluminium 5083 0,4 0,4 0,1 1 4,9 0,25 0,15 0,25 

Sumber: (http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2804.Html)

2. METODOLOGI  

 Metodologi yang dilalkuakan pada penelitian ini berdasarkan pada Diagram Alir dibawah 

ini. 

 

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 

2.1 Kekasaran Permukaan 

(Rochim, T 1993) Kekasaran Permukaan, menurut istilah keteknikan, permukaan adalah suatu batas 

yang memisahkan benda padat dengan sekitarnya. Setiap proses pengerjaan mempunyai ciri tertentu 

atas permukaan benda kerja yang dihasilkan. Oleh karena itu dalam memilih proses pengerjaan 

aspek kekasaran permukaan perlu dipertimbangkan. Untuk memeriksa kualitas permukaan akhir 

benda kerja yang dihasilkan dalam jumlah banyak cocok digunakan parameter Ra dikarenakan 

penggunaan paramaeter Ra lebih peka jika terjadi penyimpangan pada proses pemesinan 

dibandingkan dengan paramter-parameter kekasaran permukaan yang lain 

Untuk nilai kekasaran dalam pengerjaan memiliki nilai yang berbeda- beda ditunjukan pada tabel 

2. Misalnya untuk pengerjaan menggunakan laser cutting didapat range nilai kekasaran yang 

dihasilkan adalah 0,8 – 6.3 m. 

http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2804.Html
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Tabel 2 Nilai Kekasaran yang Dicapai oleh Berapa Pengerjaan. 

 

 

 

 

 

 

Pengujian kekasaran yang dilakukan pada eksperimen ini dengan menggunakan pengujian Ra 

(penyimpangan aritmatika) yaitu dengan alat uji kekasaran permukaan merk Mitutoyo SJ 201. 

Pengukuran kekasaran permukaan dilakukan disalah satu sisi pemotongan. Karena salah satu sisi 

sudah menwakali satu parameter. Pengukuran dilakukan 3 kali yaitu pertama dilakukan pada sisi 

satu yang berada diatas, sisi dua yang berada dibawah dan sisi berikutnya berada ditengah benda 

kerja. Dari pengukuran kekasaran tersebut didapatkan nilai rata-rata hasil kualitas kekasaran 

permukaan pemotongan. Langkah selanjutnya didapatkan nilai. rata-rata kekasaran permukaan yang 

nantinya digunakan sebagai nilai terhadap respon kekasaran. Arah dan bentuk pengujian kekasaran 

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.   

 
Gambar 2 Pengukuran kekasaran  (pada ke salah satu sisi pomotongan) 

 

2.2 Laju Pemotongan (Move Removal Rate) 

Nilai kekasaran yang dicari akan mempengaruhi nilai laju pemotongan. Laju pemotongan yang 

tidak tepat akan menghasilkan produk yang kurang presisi. Laju pemotongan (MRR) pada mesin 

CNC laser cutting merupakan fungsi dari sinar laser dalam melelehkan material saat proses 

pemotongan. Pada mesin CNC laser cutting laju pemotongan didapatkan berdasarkan banyaknya 

material yang terbuang atau leleh (slag) dalam satuan waktu. Untuk mencari banyaknya material 

yang terbuang didapat dari fungsi pengurangan antara volume sisa dari produk dengan volume 

produk yang didapat per satuan waktu (waktu aktual pengerjaan). Rancangan bentuk pemotongan 

yang dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3  Layout pelaksanaan eksperimen 

 

(Sumber: Black, JT. And Kohser, R.A., 2003) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan matriks orthogonal L16 (44) dengan taguchi grey relasional analysis 

method. sehingga untuk menentukan kombinasi parameter yang optimal respon laju pemotongan 

dan kekasaran dengan langkah – langkah berikut: 

1. Mengkonversi data eksperimen menjadi nilai S / N.  

2. Normalisasikan rasio S / N. 

3. Hitung grey relational coefficients 

4. Menghitung nilai grey relational grade dengan menggunakan analisis komponen utama. 

5. Pilih tingkat optimal parameter pemotongan.  

6. Lakukan percobaan konfirmasi. 

 

3.1 Kombinasi optimal dari parameter pemotongan 

 

Karakteristik yang diperoleh dari hasil eksperimen awalnya dikonversi menjadi rasio S / N untuk 

mencari hasil yang diinginkan dengan kinerja terbaik dan varian terkecil. Dengan demikian, untuk 

mendapatkan optimasi parameter permesinan yang minimum pada respon laju pemotongan dan  

kekasaran permukaan. Hasil percobaan disubstitusi menjadi Persamaan 1 untuk menghitung rasio S 

/ N laju pemotongan dan kekasaran yang ditunjukkan pada Tabel 3 

 

𝑆/𝑁 = −10 𝑙𝑜𝑔10

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

Tabel 3 Nilai Rasio S/N laju pemotongan dan kekasaran 

NO 

Kombinasi Parameter Rasio S/N 

Laju 

pemotongan 

Rasio S/N 

Kekasaran 
(A) 

mm 

(B) 

bar 

(C) 

(m/menit) 

(D) 

mm 

1 -7,5 15 0,9 1,8 -21,7457 -3,6829 

2 -7,5 17 1 2 -22,0828 -6,1455 

3 -7,5 18 1,1 2,2 -22,2807 -4,7780 

4 -7,5 19 1,2 2,4 -21,8803 -5,7395 

5 -9 15 1 2,2 -23,5704 -4,6489 

6 -9 17 0,9 2,4 -20,1669 -7,1263 

7 -9 18 1,2 1,8 -22,7870 -10,6494 

8 -9 19 1,1 2 -24,2759 -11,4369 

9 -10,5 15 1,1 2,4 -22,6953 -8,0515 

10 -10,5 17 1,2 2,2 -24,7341 -11,4269 

11 -10,5 18 0,9 2 -24,2992 -13,3572 

12 -10,5 19 1 1,8 -24,3128 -13,4101 

13 -12 15 1,2 2 -25,5805 -13,8910 

14 -12 17 1,1 1,8 -24,5125 -16,9449 

15 -12 18 1 2,4 -23,2025 -12,5835 

16 -12 19 0,9 2,2 -20,9599 -14,2389 

  

 Semua urutan rasio S / N pada Tabel 3 kemudian diganti menjadi Persamaan 2 untuk 

dinormalisasi. Hasil tersebut ditunjukkan pada Tabel 4. Agar secara obyektif kepentingan relatif 

untuk setiap karakteristik kinerja dalam grey relational analysis, analisis komponen utama 

diperkenalkan secara khusus di sini untuk menentukan nilai pembobotan yang sesuai untuk setiap 

karakteristik kinerja. Elemen dari array untuk karakteristik kinerja ganda yang tercantum dalam 

Tabel 4 dengan nama kolom GRD untuk mewakili grey coefficient dari setiap karakteristik kinerja. 

 

(1) 
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Xi * (k) = 
𝑋𝑂°(𝑘)−𝑀𝑖𝑛 𝑋𝑂°(𝑘)

𝑀𝑎𝑥 𝑋𝑂°(𝑘)−𝑀𝑖𝑛 𝑋𝑂°(𝑘)
 

 

Tabel 4 Hasil Nilai Grey relational grade (GRC) 

Kombinasi 

Eksperimen 

Normalisasi  

Rasio S/N 

Grey Relational 

Coefficient 
GRG 

𝛾(𝑋0, 𝑋𝑖)(k) 

(𝑌3) 
Laju 

pemotongan 
Kekasaran 

Laju 

pemotongan 
Kekasaran 

A1B1 C1D1 0,7084 1,0000 1,0000 0,6316 0,8526 

A1B2 C2D2 0,6461 0,8143 0,7292 0,5855 0,6717 

A1B3 C3D3 0,6095 0,9174 0,8583 0,5615 0,7396 

A1B4 C4D4 0,6835 0,8449 0,7633 0,6124 0,7029 

A2B1 C2D3 0,3713 0,9272 0,8728 0,4430 0,7009 

A2B2 C1D4 1,0000 0,7404 0,6582 1,0000 0,7949 

A2B3 C4D1 0,5160 0,4747 0,4877 0,5081 0,4959 

A2B4 C3D2 0,2410 0,4153 0,4610 0,3971 0,4354 

A3B1 C3D4 0,5330 0,6706 0,6028 0,5170 0,5685 

A3B2 C4D3 0,1563 0,4161 0,4613 0,3721 0,4256 

A3B3 C1D2 0,2367 0,2705 0,4067 0,3958 0,4023 

A3B4 C2D1 0,2342 0,2665 0,4054 0,3950 0,4012 

A4B1 C4D2 0,0000 0,2303 0,3938 0,3333 0,3696 

A4B2 C3D1 0,1973 0,0000 0,3333 0,3838 0,3535 

A4B3 C2D4 0,4393 0,3289 0,4269 0,4714 0,4447 

A4B4 C1D3 0,8535 0,2040 0,3858 0,7734 0,5409 

 

 Tabel respon metode Taguchi digunakan untuk menghitung rata-rata nilai grey relational 

untuk setiap parameter pemotongan. Hal ini dilakukan dengan menyortir nilai grey relational 

analysis sesuai dengan parameter pemotongan di setiap kolom dari susunan matriks ortogonal. 

Dengan menggunakan metode yang sama, perhitungan dilakukan untuk setiap tingkat parameter 

pemotongan dan tabel respon dibuat seperti ditunjukkan pada Tabel 5. Pada dasarnya, semakin besar 

nilai grey relational adalah semakin baik karakteristik dual responnya. Dari tabel respon untuk nilai 

GRA yang ditunjukkan pada Tabel dengan menggunakan alpha sebesar 05, kombinasi terbaik dari 

parameter pemotongan adalah titik fokus sinar laser, nozzle distance, cutting speed dan tekanan gas 

cutting 

 

Tabel 5 level optimal untuk respon gabungan 

Level       

faktor 
A B C D 

1 -2,6308 

-

4,5054 -4,1563 -6,1104 

2 -4,5987 

-

5,4752 -5,3784 -6,8078 

3 -7,0414 

-

5,9151 -5,9447 -4,6163 

4 -7,5134 

-

5,8886 -6,3049 -4,2497 

Rangking 1 4 3 2 

 

4. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang didapat pada penelitian yang berjudul “optimasi parameter mesin laser cutting 

terhadap kekasaran dan Laju pemotongan pada Alumunium 5083 menggunakan desain eksperimen 

(2) 
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Taguchi Grey relational analysis method” adalah Pengaturan parameter yang tepat untuk titik fokus 

sinar laser, tekanan gas, cutting speed, Nozzle distance pada proses laser cutting untuk pemotongan 

alumunium 5083 sehingga dapat mengoptimalkan respon kekasaran yang minimum dan respon laju 

pemotongan yang minimum adalah pada titik fokus sinar laser dengan nilai -7,5 mm, cutting speed 

dengan nilai 0,9 m/min dan nozzle distance dengan nilai 2,4 mm. 
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Abstrak 

Pada pembuatan pegas terdapat perlakuan panas yang dapat membentuk sifat mekanik material 

dari yang mudah patah maupun sangat kuat. Salah satu perlakuan panas tersebut adalah proses 

tempering. Dengan proses tempering maka suatu material dapat diperbaiki sifat mekaniknya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sifat mekanik dan laju korosi material SUP 9A, 

dengan temperatur hardening 850ºC selama 30 menit dan selanjutnya pendinginan cepat 

(quenching) ke dalam media oli. Kemudian tempering dengan temperatur 300ºC, 400ºC,500 ºC dan 

600ºC dengan holding time 30 dan 60 menit. Pengujian yang dilakukan meliputi uji kekerasan, 

ketangguhan, tarik dan laju korosi. Semakin tinggi temperatur tempering yang digunakan nilai 

kekerasan dan kekuatan tariknya menurun sedangkan nilai ketangguhan dan laju korosi semakin 

meningkat. Holding time 30 menit mempunyai nilai kekerasan dan nilai tarik yang lebih tinggi serta 

nilai laju korosi yang lebih rendah dibandingkan holding time  60 menit. Hasil variasi yang paling 

sesuai dengan standart JIS yaitu pada temperatur tempering 500 ºC dan holding time 30 menit 

dengan nilai kekerasan 448,132 HVN, nilai ketangguhan 0,33 J/mm2, nilai kekuatan tarik 1333,754 

Mpa dengan modulus resilien 17,050 Mpa dan laju korosi 1,0098 mm/yr. 

Kata kunci : Tempering, holding time, SUP 9A, sifat mekanik, quenching 

1. PENDAHULUAN 
Leaf spring / pegas daun merupakan suatu komponen penunjang pada kendaraan beroda empat atau 

lebih yang berfungsi untuk menerima beban dinamis yang terjadi pada kendaran sehingga dengan 

adanya spring dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara. Spring berfungsi sebagai penahan 

beban kejut, menyimpan energi/tenaga dalam waktu yang relatif singkat dan melepaskannya dengan 

waktu yang lama untuk mengurangi getaran yang dihasilkan. Menurut (Fariadhie, 2012) salah satu 

proses perlakuan panas pada baja adalah pengerasan (hardening), yaitu proses pemanasan baja 

sampai temperatur didaerah kritis disusul dengan pendinginan yang cepat (quenching). Akibat 

proses hardening pada baja, maka timbulnya tegangan dalam, dan rapuh (britles), sehingga baja 

tersebut belum cocok untuk segera digunakan. Oleh karena itu pada baja tersebut perlu dilakukan 

proses lanjut yaitu tempering. Dengan proses tempering kegetasan dan kekerasan dapat diturunkan 

sampai memenuhi syarat penggunaan, kekuatan tarik turun sedangkan keuletan dan ketangguhan 

meningkat. Darmawan (2008), berpendapat bahwa tujuan dari tempering adalah untuk mendapatkan 

baja yang lebih tangguh (tough) dan juga keuletan (ductile) tanpa banyak mengurangi kekuatan 

(strength). Perlakuan panas merupakan salah satu penyebab terjadinya korosi, sehingga dapat 

menurunkan umur pakai dari penggunaan leaf spring. Kerusakan akibat korosi merupakan 

permasalahan yang umum terjadi yang menyebabkan degradasi material sehingga material rapuh. 

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variasi 

temperatur tempering dan holding time  terhadap sifat mekanik dan laju korosi baja pegas SUP 9A. 

2. METODOLOGI 
Penelitian dilakukan sesuai dalam diagram alir penelitian pada Gambar 1. Material yang 

digunakan diuji yaitu baja pegas SUP 9A.  
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Gambar 1. Diagram alir penelitian  

 

Perlakuan panas 

 Adapun proses perlakuan panas dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Spesimen dimasukkan ke dalam furnace pada temperatur 850 ºC ditahan selama 30 

menit dalam suhu tersebut. 

2. Setelah tertahan selama 30 menit dalam temperatur 850 ºC, specimen dikeluarkan 

dan didinginkan dengan dicelup ke oli hingga mencapai suhu kamar (proses quenching). 

3. Kemudian dilanjutkan dengan tempering yakni pada temperatur  lalu ditahan dengan 

temperatur 300ºC, 400ºC,500 ºC dan 600ºC variasi waktu 30 menit dan 60 menit. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil pengujian kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan dengan metode Vickers menggunakan beban10 kgf selama 10 detik. 

Hasil pegujian kekerasan dapat dilihat pada sebuah grafik hubungsn seperti pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik  nilai kekerasan 
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Hasil nilai kekerasan paling tinggi pada tempering dengan temperatur 300°C selama 30 menit yaitu 

sebesar 557,008 HVN dan nilai kekerasan terendah pada tempering temperatur  600°C dengan 

holding time selama 60 menit yaitu sebesar 309,820 HVN. Semakin tinggi temperatur tempering 

dan holding time yang digunakan maka nilai kekerasan akan menurun, sebaliknya semakin rendah 

temperatur tempering dan holding time nilai kekerasan semakin tinggi. 

  

3.2 Hasil pengujian ketangguhan 

Pengujian ketangguhan dilakukan dengan metode Charpy ASTM E23.. Hasil pengujian 

ketangguhan dapat digambarkan pada sebuah grafik hubungsn seperti pada Gambar 3 berikut: 

  

 
Gambar 3. Grafik nilai ketangguhan 

 

Hasil impact strength paling tinggi diperoleh pada temperatur 600°C dengan holding time selama 

60 menit sebesar 0,677 Joule/mm2 dan impact strength paling rendah temperatur 300°C dengan 

holding time selama 60 menit yaitu sebesar 0,102 Joule/mm2. Semakin tinggi temperatur tempering 

dan holding time yang digunakan maka nilai ketangguhan akan meningkat, sebaliknya semakin 

rendah temperatur tempering dan holding time nilai ketangguhan akan semakin rendah. 

 

3.3 Hasil pengujian tarik 

 

Spesimen uji tarik mengacu pada standart JIS Z 2201. Hasil pegujian kekerasan dapat dilihat pada 

sebuah grafik hubungsn seperti pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik nilai kekutan tarik 

 

Hasil nilai kekuatan tarik tertinggi pada pengujian tarik didapatkan pada proses tempering dengan 

temperatur 300°C dengan holding time selama 30 menit yaitu sebesar 1984,971 Mpa sedangkan 

hasil kekuatan tarik paling rendah diperoleh pada temperatur 600°C dengan holding time selama 60 

menit sebesar 1043.919 Mpa . tempering 300℃ memiliki nilai kekuatan tertinggi dan nilainya terus 
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menurun seiring dengan peningkatan temperatur dan holding time 30 memiliki nilai kekuatan tarik 

yang lebih besar dibandingkan 60 menit. 

Nilai modulus resilien menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur tempering dan holding time 

akan menurunkan nilai modulus resiliennya. Hal ini berkaitan dengan nilai tegangan yield yang 

mengalami penurunan akibat tingginya temperatur dan holding time. Besar kecilnya nilai modulus 

resilien yang dimiliki suatu material menunjukkan kemampuan material tersebut menyerap energi 

sebelum mengalami deformasi secara permanen. Semakin tinggi nilai modulus resilien maka energi 

yang diserap semakin besar. Nilai modulus resilien tertinggi terlihat pada temperatur 500°C dengan 

holding time selama 30 menit yaitu sebesar 17,050 Mpa. Grafik hubungan temperatur tempering dan 

holding time terhadap modulus resilien digambarkan pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Grafik modulus resilien 

 

3.3 Hasil pengujian laju korosi 

  

Uji korosi dilakukan degan media korosi NaCl 3,5 % m3nggunakan metode polarisasi. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Gambar 5 berikut: 

 

 
Gambar 5. Grafik nilai laju korosi 

Perbandingan laju korosi dari masing-masing spesimen dengan variasi temperatur tempering dan 

holding time menunjukkan bahwa laju korosi terendah terdapat pada temperatur tempering 400°C  

dengan holding time selama 30 menit yang mempunyai laju korosi sebesar 0,28347 mm/year. 

Sedangkan laju korosi mencapai titik tertinggi pada spesimen dengan varian temperatur 600°C dan 

holding time 30 menit  dengan nilai sebesar 1,2505 mm/year.  

Merujuk pada Atapek, HS et.all (2012)  tingkat laju korosi semakin tinggi diakibatkan oleh 

mikrostruksur yang terbentuk yaitu temper martensit. Temper martensit terdiri dari ferit yang dalam 

hal ini berlaku sebagai anoda yang mana mempunyai kekerasan rendah dan sementit sebagai katoda 

di dalam media pengkorosif. Sehingga ferit terlarut dalam media korosi dan  dengan demikian 
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semakin tinggi temperatur dan holding time akan menyebabkan kekerasan semakin rendah dan laju 

korosi semakin tinggi. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh temperatur tempering dan holding 

time pada SUP 9A yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Semakin tinggi temperatur tempering yang digunakan menyebabkan kekerasannya 

semakin menurun sebanding dengan nilai kekuatan tariknya,  sedangkan nilai ketangguhan dan laju 

korosi akan semakin meningkat. Temperatur tempering yang paling optimum yaitu 500℃. 

2. Holding time 30 menit mempunyai nilai kekerasan dan nilai tarik yang lebih tinggi serta 

nilai laju korosi yang lebih rendah, tetapi holding time 30 menit mempunyai nilai ketangguhan yang 

rendah. Sehingga holding time 30 menit lebih menguntungkan dalam proses ini. 

3. Semakin tinggi temperatur tempering dan holding time nilai modulus resilien semakin 

menurun. Kemampuan material untuk menyerap energi sebelum deformasi permanen (modulus 

resilien) paling besar yaitu 17,05  pada temperatur tempering 500℃ dan holding time 30 menit. 
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Abstrak 

Peruhaan manufactur plastic yang menjadi objek penelitian merupakan perusahaan bonafit yang 

bergerak di bidang industri plastik dan industri lainnya yang menggunakan bahan pokok plastik 

dan fiber  glass. Jenis produk yang dihasilkan berupa botol plastik, botol air galon, sikat gigi, mould 

laminating tube  dan plastik tub. Dalam penelitian kali ini, penelitian mengkhususkan pada Blow 

Moulding Departement.. Metode RCM memiliki banyak keuntungan antaranya dapat menjadikan 

program perawatan yang paling efisien dan memiliki biaya perawatan yang rendah, serta 

meminimasi peluang kegagalan secara mendadak dan meningktakan umur serta keandalan 

peralatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan, menentukan 

perawatan yang sesuai serta menentukan interval perawatan yang optimal. Data yang digunakan 

yaitu data kegagalan januari2016 – September 2016,selama periode ini terdeteksi 103 bentuk  

kegagalan. 7 dari 9 komponen mesin yang kritis karena memiliki nilai RPN yang tinggi. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa terdapat 5 komponen yaitu Unit Control dengan Preventive 

maintenance 43 jam, Gripper dengan Preventive maintenance 168 jam, Block Valve Blowing 

dengan Preventive maintenance 168 jam. Deflashing dengan Preventive maintenance 43 jam dan 

Extruder dengan Preventive maintenance 168 jam, yang meningkat keandalanya setelah dilakukan 

Preventive Maintenance dan 2 komponen lainnya, Hydrolic dan Brush protection, tidak memerlukan 

preventive maintenance karena hanya akan menimbulkan biaya tanpa meningkatkan keandalanya. 

Kata kunci : Blow  Moulding, Keandalan, Maintenance, Perawatan RCM (Reliability Centered 

Maintenance). 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan manufaktur plastik yang menjadi objek penelitian   merupakan perusahaan bonafit 

yang bergerak di bidang industri plastik dan industri lainnya yang menggunakan bahan pokok 

plastik dan fiber glass. Produk yang diproduksi meliputii produk kosmetika, farmasi, makanan 

dan minuman, barang – barang industri dan lain sebagainya. Jenis produk yang dihasilkan berupa 

botol plastik, botol air galon, sikat gigi, mould laminating tube  dan plastik tub.  

Blow moulding  merupakan suatu  metode mencetak benda kerja berongga dengan cara 

meniupkan atau menghembuskan udara kedalam material yang menggunakan cetakan yang 

terdiri dari dua belahan mold yang tidak menggunakan inti (core) sebagai pembentuk rongga 

tersebut. Material plastik akan  keluar secara perlahan dari sebuah Extruder Head kemudian 

setelah cukup panjang kedua belahan mold akan dijepit dan menyatu sedangkan bagian 

bawahnya akan dimasuki sebuah alat peniup (blow pin) yang menghembuskan udara ke dalam 

pipa plastik yang masih lunak, sehingga plastik tersebut akan mengembang dan  membentuk 

seperti bentuk rongga mould-nya. Material yang sudah terbentuk akan mengeras dan bisa 

dikeluarkan dari mold hal ini karena mold dilengkapi dengan saluran pendingin didalam kedua 

belahan mold yang mempercepat pembekuan material plastik. 

Apabila suatu mesin produksi terjadi kerusakan, maka akan sangat berpegaruh terhadap jalannya 

suatu proses produksi sehingga mengakibatkan terhambatnya produk yang dihasilkan. Maka 
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untuk mengoptimalkan jalannya mesin produksi dibutuhkan perawatan yang baik terhadap mesin 

produksi. Salah satu metode yang menerapkan tentang perawatan mesin produksi adalah metode 

Reliability Centered Maintenance (RCM). Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) 

merupakan suatu metode perawatan yang memanfaatkan informasi keandalan suatu fasilitas, 

untuk memperoleh strategi perawatan yang efektif, efisien dan mudah dilaksanakan. 

 

2. METODOLOGI 

Pada tahap ini dilakukan analisis komponen yang telah dikelompokkan berdasarkan nilai tertinggi 

dari RPN. Kemudian analisis jumlah kerusakan dengan menggunakan diagram pareto lalu dilakukan 

pencocokan data Time To Failure (TTF) dan Time To Repair (TTR) dengan pola distribusi Weibull 

dengan menggunakan software minitab 16. Perhitungan nilai Reliability dari tiap komponen kritis 

kemudian perumusan kebijakan pemeliharaan komponen yang memiliki peningkatan nilai 

keandalan setelah dilakukan Maintenance dan penggantian komponen apabila memiliki penurunan 

nilai keandalan setelah dilakukan Maintenance  yang terakhir membuat penjadwalan pemeliharaan 

yang sesuai. 

Keandalan merupakan probabilitas dari peralatan atau proses yang berfungsi sesuai peruntukkannya 

tanpa mengalami kegagalan, ketika dioprasikan pada kondisi yang semestinya untuk interval waktu 

tertentu. Biaya tinggi memotivasi para engineer untuk mencari solusi terhadap masalah kehandalan, 

memuaskan pelanggan dengan pengiriman tepat waktu dengan cara meningkatkan ketersediaan 

peralatan, dan dengan mengurangi biaya dan masalah yang timbul dari produk-produk yang gagal 

dengan mudah.Sistem atau peralatan dengan keandalan yang tinggi akan mengurangi biaya 

kegagalan peralatan. Kegagalan adalah hilangnya suatu fungsi, terutama untuk mencapai tujuan 

keuntungan perusahaan. Keandalan adalah suatu ukuran dari probabilitas mampu beroperasi yang 

bebas dari kegagalan dan sering dinyatakan sebagai berikut : 

 

R(t) =𝑒(−
𝑡

𝑀𝑇𝐵𝐹
)
 = 𝑒(−𝜆𝑡)        (2.1) 

Reliability sistem dengan banyak komponen didefinisikan sebagai berikut : 

R = R.Component A X R.Component B X R.Component C X ..etc  (2.2) 

 

Fungsi reliability yang terdapat dalam distribusi Weibull menurut Ebeling (1997,p59) 

Reliability function : 

R(t) = 𝑒−(
𝑡

𝜃
)𝛽

        (2.3) 

Rumus untuk Mean Time to Failure diperoleh : 

  MTTF = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 

    = ∫ 𝑒−(
𝑡−𝛾

𝜃
)∞

0
 

   = 𝜃𝛤(
1

𝛽
+ 1)     (2.4)  

Menurut (Ebeling, 1997, p104)), keandalan pada saat t dinyatakan sebagai berikut : 

Rm(t) = R(t) untuk 0 ≤ t < T     (2.5) 

Rm(t) = R(T).R(t-T) untuk T ≤ t < 2T     (2.6) 

Rm(t) = R (T)n. R(t-Nt) untuk nT ≤ t ≤ (n+1)T   (2.9) 

Untuk  laju kerusakan yang konstan : R(t) = e-λt  maka, 

  Rm(t) = (e-λt  )n e-λt (t-nT) 

   Rm(t) = e-λt . e-λt  .e-λt  
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   Rm(t) = e-λt  

  Rm(t) = R(t)     (2.10) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Identifikasi Maintenance Significant Item (MSI) 

Identifikasi Maintenance Significant Item (MSI) dilakukan dengan menggunakan data History 

ricord mesin dan wawancara dengan pihak perusahaan 

Tabel  3. 15 Durasi Stoppages Losess ( PT. Manufaktur Plastik, 2016) 

. 

 

Selama waktu produksi pada bulan Januari 2016 – Sepember 2016 telah terjadi kerusakan 

sebanyak 103 kali yang menyebabkan berhentinya waktu produksi. Dari data tersebut 

disimpulkan bahwa sebanyak 93% waktu berhentinya produksi disebabkan kegagalan mesin 

yang setara dengan kehilangan produksi sebanyak 24626.38 produk dan 7 % waktu berhentinya 

produksi disebabkan kegagalan material yang setara dengan kehilangan produksi sebanyak 

1924.615 produk. 

3.2  Penaksiran Tugas Preventive Maintenance (PM) 

Penaksiran tugas Preventive Maintenance dilakukan dengan menggunakan tools Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mana saja yang menjadi 

penyebab terbesar dari  Machine Problem  maka dipergunakan tools FMEA (Failure Mode And 

Effect Analysis). 

Besarnya nilai RPN dipengaruhi tiga hal yaitu,  severity atau tingkat bahaya, occurance atau 

frekuensi kejadian dan detection atau potensi deteksi. 

Tabel 3. 16 Cause and Effect Analysis 

No Equipment Function Functiona

l failure 

Cause  S  O  D  RPN 

1  Block valve 

blowing 

Sebagai 

katup 

pemotong 

Blowing 

tidak 

sampai 

press 80 

bar 

Valve blowing 

tertutup afal, 

blowing kotor 

5 3 7 105 

2 Punch neck 

bottom 

Untuk 

memotong 

afval 

Variable 

tidak 

motong 

Penahan punch 

bottom posisi tidak 

tepat 

5 3 2 30 

3 Gripper Untuk 

mencekam 

mould 

Gripper 

macet 

Cylinder gripper 

putus 

5 4 6 120 

4 Dehumidifie

d  

Open 

material 

Kepekaan 

pressure 

switch 

berkurang 

Dehumidifier tidak 

normal 

4 3 4 48 

5 Extruder Pendorong 

material 

input dari 

hoper ke die 

head 

Extrude 

tidak on 

Endapan material 

di screw, filter 

kotor 

4 3 6 72 

6 Brush 

protection 

Sikat 

perlindungan 

Over melt 

preasure 

Brush protection 

bocor 

5 3 4 60 

Penyebab kegagalan Durasi (jam) 

Kegagalan Mesin 3413.25 

Material  11.12 
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7 Deflashing Penurunan 

material 

Deflasing 

tidak 

normal 

As cylinder 

penekan putus, 

deflashing tertutup 

afval 

6 4 5 120 

 

8 

Hydrolic  System 

pencekaman 

cetakan, 

pengaturan 

gerakan 

silinder 

Tidak bisa 

bergerak 

Temperature 

hydrolic terlalu 

panas 

6 6 6 216 

9 Unit control Kabel 

penghubung 

dan unit 

pengontrol 

Macet, 

mesin 

tidak basic 

Kalibrasi tidak pas, 

kabel putus 

7 5 6 210 

 

3.3  Pengelompokan Komponen Mesin 

Komponen yang dipilih adalah komponen yang apabila terjadi kegagalan akan menganggu jalannya 

produksi dan menyebabkan mesin berhenti berproduksi. Dibawah ini adalah table data kegagalan 

komponen berdasarkan dari hasil nilai RPN yang tinggi. 

 

Tabel 4. 17 Data Kegagalan Komponen 

No Komponen Frekuensi 

kegagalan 

Frekuensi 

kumulatif 

Presentase 

kumulatif 

1 Unit control 28 28 27.00% 

2 Gripper  21 49 47.50% 

3 Block valve blowing 18 67 65.00% 

4 Deflashing  12 79 76.60% 

5 Hydrolic  10 89 86.40% 

6 Extruder  8 97 94.17% 

7 Brush protection  6 103 100.00% 

 

3.4 Pengolahan Data Waktu Kerusakan Mesin 

Berikut ini adalah salah satu contoh perhituungan penigkatan Reliability komponen  

3.4.1 Komponen Unit Control  

Komponen Unit Control merupakan komponen – komponen yang berfungsi untuk mengkontrol 

pergerakan tiap – tiap komponen mulai dari  mesin menyala, saat mesin berproduksi dan saat 

perintah mesin mati semua diatur oleh Unit Control. 

A. Perhitungan MTTR dan MTTF 

Menentukan nilai MTTR dan nilai MTTF untuk menentukan kemampuan perawatannya. 

Kemampuan perawatan (Maintebility) yaitu suatu peluang dari suatu alat akan beroperasi kembali 

dalam periode perawatan tertentu setelah kegiatan perawatan dilakukan sebelumnya. Berikut ini 

adalah perhitungan MTTR dan MTTF dari komponen Unit Contol.  

a. MTTF  

Untuk menentukan nilai parameter dari distribusi Weibull didapatkan dengan bantuan Sofware 

MINITAB 16.  Untuk MTTF Unit Control nilai shape parameter (β) bernilai 0.7975 dan scale 

parameter (θ) 180.7. 

MTTF = 𝜃𝛤(
1

𝛽
+ 1) 

 = 180.7𝛤 (1/0.7971+1) 

 = 180.7 Γ (2.2545) 
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 = 180.7 (1.13300) 

 = 204.73 Jam 

 

b. MTTR  

Untuk menentukan nilai parameter dari distribusi Weibull didapatkan dengan bantuan Sofware 

MINITAB 16.  Untuk MTTR Unit Control nilai shape parameter (β) bernilai 0.9352 dan scale 

parameter (θ) 1.680. 

MTTR = 𝜃𝛤(
1

𝛽
+ 1) 

 = 1.680 Γ (1/0.9352 + 1) 

 = 1.680 Γ (2.06) 

 = 1.680 (1.02687) 

 = 1.725 Jam 

 

B. Perhitungan Reliability Unit Control 

Penentuan nilai parameter dari Weibull dilakukan menggunakan Software Minitab 16 dari 

Histogram diketahui bahwa weibull distribution dari TBF Unit Control memiliki nilai shape 

parameter (β) bernilai 1.358 dan scale parameter (θ) 125.  Sehingga didapatkan nilai reliability 

komponen Unit Control untuk tiap waktu penggunaan, dengan menggunakan nilai waktu kelipatan 

24 jam dalam waktu 720 jam, didapatkan nilai reliability sebelum dan sesudah Preventive 

maintenance setiap 7 hari atau 168 jam pada tabel 3.4.  

Tabel 3. 18 Reliability komponen Unit control dengan PM setiap 168 jam 

t (jam) R(t) n t-nT R(T)^n R(t- nT) Rm(t) % 

24 0.89912 0 24 1.0000 0.89912 0.89912 

48 0.76142 0 48 1.0000 0.76142 0.76142 

72 0.62330 0 72 1.0000 0.6233 0.6233 

96 0.49724 0 96 1.0000 0.49724 0.49724 

116.142 0.40458 0 116.142 1.0000 0.40458 0.40458 

120 0.29768 0 120 1.0000 0.29768 0.29768 

144 0.23278 0 144 1.0000 0.23278 0.23278 

168 0.2245 1 0 0.2245 1.0000 0.2245 

192 0.16681 1 24 0.2245 0.89912 0.20185 

216 0.12227 1 48 0.2245 0.76142 0.17094 

240 0.08849 1 72 0.2245 0.62330 0.13993 

264 0.0633 1 96 0.2245 0.49724 0.11163 

288 0.04478 1 120 0.2245 0.38830 0.08717 
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312 0.03135 1 144 0.2245 0.29768 0.06683 

 

Apabila dibandingkan dengan nilai keandalan tanpa PM, R(192) bernilai 16.681%  maka terlihat 

bahwa nilai keandalan dengan PM, Rm(192) bernilai 20.185% meningkat sebesar 3.5%  peningkatan 

keandalan tersebut dapat dilihat pada gambar grafik 3.1.  

 

 
 

Gambar 3.1  Peningkatan Reliability dengan siklus PM 168 jam. 

Dari grafik tersebut terlihat adanya peningkatan reliability dengan adanya PM setiap 168 jam. 

Namun kenaikan reliability dengan interval 168 jam hanya kecil sehingga peneliti mencoba 

mensimulasikan kembali perhitungan reliability dengan melakukan PM pada tingkat reliability 

90% untuk terus meningkatkan keandalannya hingga diasumsikan komponen akan diganti 

apabila keandalannya sudah mencapai 10%. Dari perhitungan untuk mempertahankan keandalan 

komponen pada tingkat 90% maka komponen harus dipelihara dalam siklus PM 43 jam. Berikut 

adalah tabel 3.5 simulasi keandalannya. 

 

Tabel 3. 19 Reliability komponen Unit Control dengan PM setiap 43 jam 

t (jam) R(t) n t-nT R(T)^n R(t- nT) Rm(t) % 

20 0.9203390 0 20 1.0000000 0.9203390 0.9203390 

40 0.8083270 0 40 1.0000000 1.0000000 1.0000000 

43 0.7907700 1 0 0.7907700 0.9355940 0.7398397 

60 0.6913940 1 17 0.7907700 0.8257920 0.6530115 

80 0.5795860 1 37 0.7907700 0.9501420 0.7513438 

100 0.4778300 2 14 0.6253172 0.8431190 0.5272168 

120 0.3883010 2 34 0.6253172 0.9638100 0.6026870 

140 0.3115320 3 11 0.4944821 0.8602530 0.4253797 

160 0.2470600 3 31 0.4944821 0.9763650 0.4827950 

180 0.1938570 4 8 0.3910216 0.8771330 0.3429779 

200 0.1506200 4 28 0.3910216 0.9874450 0.3861123 

220 0.1159530 5 5 0.3092081 0.8936900 0.2763362 
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240 0.0884950 5 25 0.3092081 0.9963660 0.3080845 

260 0.0669880 6 2 0.2445125 0.9098420 0.2224678 

280 0.0503150 6 22 0.2445125 0.7966300 0.1947860 

300 0.0375120 6 42 0.2445125 0.9254940 0.2262949 

t (jam) R(t) n t-nT R(T)^n R(t- nT) Rm(t) % 

320 0.0277700 7 19 0.1933532 0.8141610 0.1574206 

340 0.0204180 7 39 0.1933532 0.9405300 0.1818545 

360 0.0149140 8 16 0.1528979 0.8315860 0.1271477 

380 0.0108260 8 36 0.1528979 0.9548060 0.1459878 

400 0.0078100 9 13 0.1209071 0.8488540 0.1026324 

420 0.0056020 9 33 0.1209071 0.9681330 0.1170541 

440 0.0039950 10 10 0.0956097 0.8659110 0.0827895 

 

Pada hasil peningkatan keandalan 43 Jam terlihat bahwa keandalan komponen dapat mencapai 90% 

dan life time mencapai  420 jam pada saat keandalaan dibawah 10%. Hasil peningkatan keandalan 

tersebut dapat dilihat pada gambar grafik 3.2. 

  

Gambar 4. 13  Peningkatan reliability dengan siklus PM 43 Jam 

Dari grafik terlihat bahwa dengan interval PM 43 jam tingkat keandalan komponen meningkat 

signifikan. Apabila dilihat dari faktor biaya maka dengan asumsi komponen akan diganti pada saat 

keandalan mencapai 10%. Dengan biaya gaji teknisi perhari Rp. 109.600 dan biaya penggantian 

komponen Rp. 1.000.000, didapatkan perbedaan biaya dari kedua interval PM tersebut. 

Tabel 3. 20 Estimasi Perbandingan Biaya pemeliharaan Komponen Unit Control 

Interval PM 

(Jam) 

Life Time 

(hari) 

Biaya Teknisi 

(Tahun) 

Biaya penggantian 

komponen 

Total biaya 1 tahun 

168 11 Rp. 5.714.857 Rp.33.181.818 Rp.38.896.675 

43 21 Rp. 20.002.000 Rp.17.380.952 Rp.37.382.952 
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Dari perbandingan biaya tersebut terlihat bahwa dengan interval PM 43 Jam maka didapatkan biaya 

yang lebih rendah dengan penghematan biaya (cost saving) 4.05%. 

3. 5 Usulan Penugasan Preventive Maintenance 

3.5.1. Penugasan Preventive Maintenance Unit Control 

Komponen Unit Control akan dilakukan Preventive Maintenance dengan Interval 43 jam dengan 

kegiatan pemeliharaan sebagai berikut : 

a. Check Instalasi Listrik Panel 

b. Periksa kondisi selang dan kabel yang ada di mesin dari yang terlepas, terjepit, sobek atau 

rusak. Jika ada yang rusak disarankan untuk segera mengganti yang baru. 

c. Lakukan kalibrasi ulang. 

 

3.5.2. Penugasan Preventive Maintenance Gripper 

Komponen Gripper akan dilakukan Preventive Maintenance dengan Interval 168 jam dengan 

kegiatan pemeliharaan sebagai berikut : 

a. Grease Nipple & Central Lub 

b. Check Cylinder Gripper 

c. Check kabel Proximity 

d. Kencangkan baut Gripper 

e. Bersihkan Cylinder take off jika terdapat afal 

3.5.3. Penugasan Preventive Maintenance Block Valve Blowing 

Komponen Block Valve Blowing akan dilakukan Preventive Maintenance dengan Interval 168 jam 

dengan kegiatan pemeliharaan sebagai berikut : 

a. Check/ isi Nitrogen (N2) 

b. Check Hose Hydrolic/ Pneumatik/ filter pneumatic 

c. Check & bersihkan blowpin apakah ada afal yang mongering 

d. Bersihkan Block Valve Blowing 

e. Kalibrasi Blowpin 

f. Kalibrasi kabel Conection transduser blowpin  

3.5.4. Penugasan Preventive Maintenance Deflashing 

Komponen Deflashing akan dilakukan Preventive Maintenance dengan Interval 43 jam dengan 

kegiatan pemeliharaan sebagai berikut : 

a. Check system pressure 

b. Bersihkan Deflashing 

c. Kencangkan as Cylinder 

d. Check soket proximity rotary 

 

3.5.5. Penugasan Preventive Maintenance Extruder 

Komponen Extruder akan dilakukan Preventive Maintenance dengan Extruder 168 jam dengan 

kegiatan pemeliharaan sebagai berikut : 

a. Bersihkan Extruder 

b. Check Ampere Motor Extruder 

c. Check Rpm Motor Extruder 

 

4. KESIMPULAN 

1. Identifikasi kegagalan  

Analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan tools Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) dengan melihat hasil nilai RPN >50. 

2. Interval perawatan  
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Dari hasil perhitungan Mean Time Between Failure dapat dihitung tingkat Reliability sebelum dan 

sesudah melakukan Preventive Maintenance dengan asumsi komponen yang akan diganti apabila 

keandalanya sudah mencapai 10%. Sehingga didapatkan interval pemeliharan untuk komponen: 

1. Unit Control yang akan dilakukan PM 43 jam dengan Life time 21 hari 

2. Gripper yang akan dilakukan PM 168 jam dengan Life time 5 hari 

3. Block Valve Blowing yang akan dilakukan PM 168 jam dengan Life time 8 hari 

4. Deflashing yang akan dilakukan PM 43 jam dengan Life time 32 hari 

5. Extruder yang akan dilakukan PM 168 jam dengan Life time 8 hari 

Dapat meningkatkan keandalan dan perkiraan umur operasi komponen, sedangkan untuk 2 

komponen yaitu Hydrolic dan Brush Protection tidak memerlukan Preventive Maintenance karena 

hanya akan menimbulkan biaya tanpa meningkatkan keandalannya. Sehingga perusahaan sebaiknya 

menyiapkan operator maintenance yang baik untuk dapat merespon dengan cepat bila terjadi 

kerusakan (Reactive maintenance) dan menyiapkan stock yang tepat untuk penggantian komponen. 
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Abstrak 

Kemajuan di bidang teknologi yang semakin berkembang merupakan aspek sebuah pengetahuan 

dan teknologi yang mengharuskan kalangan pendidikan tinggi untuk dapat meningkatkan 

kemampuan dalam penguasaan teknologi. Terutama pada teknologi tepat guna. Teknologi tepat 

guna merupakan teknologi yang tepat sasaran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Pengembangan teknologi tepat guna harus lebih ditingkatkan sebagai penunjang pemanfaatan 

teknologi masyarakat Indonesia. 

Mesin CNC router kayu yang akan dikalibrasi menggunakan 3 axis dalam pengoprasiannya, 

dimana ketiga tiganya menggunakan 3 unit motor servo dengan daya 0,4 kW pada sumbu x, y, z dan 

menggunakan motor spindle dengan daya 1,5 kW, untuk mengetahui hasil kalibrasi pada mesin 

CNC router kayu 3 axis menggunakan alat bantu dial indicator dan block gauge. Dan untuk 

mengetahui sumber kesalahan apa saja yang dapat dideteksi dengan cara kalibrasi sumbu X, Y, dan 

Z pada mesin CNC router kayu 3 axis. 

Hasil dari kalibrasi ini adalah untuk mengetahui hasil penyimpanga dari mesin tersebut pada 

sumbu x sebesar 0,01 mm, sumbu y sebesar 0,01 mm dan sumbu z sebesar 0,02 mm, dengan adanya 

proses kalibrasi ini diharapkan CNC router kayu ini bisa beroprasi secara akurat dan presisi pada 

benda kerja. 

Kata kunci : Mesin CNC router  kayu 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah mengalami kemajuan yang amat pesat. Dalam hal 

ini komputer telah diaplikasikan ke dalam alat-alat mesin perkakas diantaranya mesin bubut, mesin 

frais, mesin skrap, mesin bor. Hasil perpaduan teknologi komputer dan teknologi mekanik inilah 

yang selanjutnya dinamakan CNC (Computer Numerically Controlled). Sistem pengoperasian CNC 

menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer. Secara umum konstruksi mesin 

perkakas CNC dan sistem kerjanya adalah sinkronisasi antara komputer dan mekaniknya. Jika 

dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional yang setaraf dan sejenis, mesin perkakas CNC 

lebih unggul baik dari segi ketelitian (accurate), ketepatan (precision), fleksibilitas, dan kapasitas 

produksi. Sehingga di era modern seperti saat ini banyak industri-industri mulai meninggalkan 

mesin-mesin perkakas konvensional dan beralih menggunakan mesin-mesin perkakas CNC. 

 

 

2. METODOLOGI  

2.1 Spesifikasi Mesin CNC Router Kayu 

Spesifikasi mesin CNC router kayu ditentukan atas berbagai pertimbangan yang dimana akan 

mempengaruhi performasi, akurasi dan kepresisian mesin. Untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi 

mesin, sebagai berikut : 

1. Maksimal spindle speed mesin CNC router kayu ini adalah 24.000 rpm. 
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2. Stroke penggerakan sumbu x yaitu 530 mm, sumbu y yaitu 350 mm dan sumbu z yaitu 120 

mm. 

3. Untuk daya motor servo yang dipakai untuk sumbu x, y, dan z adalah 400 watt dengan 

kecepatan motor maksimal adalah 3000 rpm 

4. Diameter cutting tools yang dapat di gunakan pada spindle berkisar Ø3 sampai Ø12 mm. 

5. Pengerjaan mesin CNC router kayu ini dibatasi untuk material seperti kayu, akrilik, dan 

material yang lebih lunak sehingga hasil pengerjaan dapat maksimal dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

Keunggulan dari mesin CNC router kayu 3 axis yang menjadi objek penelitian kalibrasi adalah : 

1. Kondisi mesin masih baru di buat/rancang. 

2. Mampu membuat bentuk kompleks dari 2D menjadi 3D. 

3. Mampu mempercepat proses ukir kayu daripada ukir kayu manual. 

4. Keakurasian dan keakuratan hasil lebih baik daripada ukir kayu manual. 

 

2.2 Dimensi Block Gauge 

Adapun dimensi dari block gauge berdasarkan pengukuran dari beberapa jenis diantaranya adalah : 

Tabel 1. Dimensi block gauge 

Kelas

A 100 x 35 x 12 125 x 35 x 12 200 x 10 x 12

B 100 x 35 x 10 125 x 35 x 10 200 x 10 x 10

P x L x T (mm)

 
 

Untuk tinggi dan lebar dimensi block gauge pada tabel 4.1 dalam batas minimal. 

 

2.3 Kualitas Block Gauge 

Ada beberapa kualitas block gauge, baik dari kelas A maupun dari kelas B, yang membedakan dari 

tingginya. Berikut merupakan rumus dari beberapa kelas block gauge antara lain adalah : 

Kelas A, (2 +
L

50
 ) 

Kelas B, (4 +
L

10
 ) 

Keterangan : L adalah panjang efektif dari block gauge dalam satuan mm. 

 

2.4 Batas Toleransi 

Adapun batas toleransi yang dapat di lihat pada tabel berikut ini dengan perhitunga pada 

pembahasan sebelumnya. 

Tabel 2.  batas toleransi block gauge 

L (mm) 100 125 200

Kelas A (µm) 4 5 6

Kelas B (µm) 14 15 24  
Jadi dari beberapa kelas block gauge yang digunakan pada kalibrasi yaitu kelas B dari panjang 

efektif block gauge 200 mm, sehingga diketahui batas toleransi sebesar 0,024 mm. 
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2.5 Diagram Alir 

 
3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

3.1 Standar Ukur dan Alat Bantu Pengukuran Yang Digunakan 

Berikut ini merupakan standar ukur dan alat bantu pengukuran dalam proses  kalibrasi dengan 

beberapa macam alat yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Batang pelurus yang akan di ukur kelurusan 

2. Batang pelurus referensi 200 mm dengan tingkat kualitas (grade) 0 

3. Meja rata dengan tingkat kualitas (grade) 0 

4. Blok ukur presisi (block gauge) dengan tingkat kualitas (grade) 1 

5. Dial indicator dengan tingkat ketelitian 0,01 mm 

6. Alat bantu pemegang dial indicator (height gauge) 

7. Wash bensin sebagai cairan pembersih 

8. Tisu yang dipergunakan untuk membersihkan alat ukur dan alat bantu pengukuran 

 

3.2 Kondisi Ruangan Laboratorium 

Berikut merupakan kondisi ruangan laboratorium yang dipengaruhi  oleh beberapa faktor di 

antaranya : 

1. Kondisi ruangan laboratorium harus berada pada suhu 20± 1°C. 

2. Kelembapan pada ruangan laboratorium berkisar antara 50-60%. 

3. Ruangan kalibrasi harus di hindarkan dari mesin-mesin atau keadaan yang menimbulkan 

getaran-getaran besar, getran yang diperbolehkan antara 1-30 Hz. 

4. Pencahayaan dalam ruang kalibrasi menggunakan lampu yang mempunyai kekuatan 

cahaya 100 Lux. 

 

3.3 Persiapan Kalibrasi 

Adapun langkah-langkah persiapan sebelum dilakukan kalibrasi sebagai berikut ini : 

1. Besihkan permukaan meja rata dari kotoran dan debu dengan menggunakan wash bensin. 

2. Bersihkan obyek ukur, alat ukur dan alat bantu pengukuran dari kotoran, debu dan lapisan 

yang melindunginya (oli, vaselin) dengan menggunakan wash bensin 

 

3.4 Prosedur Kalibrasi Dengan Menggunakan Dial Indikator 



 

353 

 

Adapun langkah-langkah kalibrasi menurut prosedur dengan menggunakan dial indicator berikut 

ini : 

1. Tandai meja pada sumbu X dengan jarak 53 mm, sehingga akan didapat 9 titik dengan 

panjang meja 477 mm. 

2. Tandai meja pada sumbu Y dengan jarak 33 mm, sehingga akan didapat 10 titik dengan 

panjang meja 330 mm. 

3. Letakan batang pelurus (block gauge) yang akan dikalibrasi di atas meja rata dengan 

ditumpu oleh blok ukur presisi pada kedua ujungnya, kemudian atur jaraknya dengan batang pelurus 

referensi. 

4. Letakan dial indikator bersama pemegangnya di atas batang pelurus referensi. Atur 

kedudukannnya sehingga sensornya dapat menyentuh permukaan batang  pelurus yang akan 

dikalibrasi dengan baik. 

5. Sebelum dilakukan  kalibrasi, uji cobalah dengan menggeserkan pemegang dial indikator 

disepanjang meja. Amati apakah  jarum  penunjuk  pada  dial  indikator dapat bergerak dengan baik. 

6. Amati  dan  catat  perubahan  yang terjadi  pada jarum penunjuk dial indikator untuk setiap 

titik pengukuran yang telah ditentukan. 

7. Jika kalibrasi telah sampai pada posisi akhir, maka geser alat bantu pemegang dial indikator 

ke posisi awal pengukuran dan catat hasilnya. Hasil tadi merupakan faktor koreksi. 

 

3.5 Data dan analisa kelurusan permukaan meja  

1. Sumbu X 

Tabel 1. Data dan analisa kelurusan permukaan meja 

1 2 3 4

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

53 -0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,003

106 -0,02 0,00 -0,01 0,01 -0,005

159 -0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,008

212 -0,01 -0,03 -0,02 0,02 -0,010

265 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,014

318 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 -0,010

371 0,00 -0,02 -0,01 0,00 -0,008

424 -0,02 0,00 -0,01 0,01 -0,005

477 0,00 0,00 -0,01 0.00 -0,003

Jarak

(mm)

Posisi Pengukuran (mm) Rata-rata

 (mm)

 

 

Gambar 1. Grafik pengukuran kelurusan pada permukaan meja sumbu X 
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Dari hasil pengujian penyimpangan terbesar terjadi pada titik (265, -0,014). Jarak antara titik 

penyimpangan terbesar dengan garis regresi adalah 

 

𝑑1 = |
𝐴𝑥1 + 𝐵𝑦1 + 𝐶

√𝐴2 + 𝐵2
|  

 

𝑑1 = |
(−0,0000102)(265) − (−0,014) − 0,00525

√(−0,0000102)2 + (1)2
|  

 

𝑑1 =
0,006047

1,0000000001
  

d1 = 0,006047  mm  ≈ 0,01 mm 

 

Jadi  d1 adalah nilai penyimpangan kelurusan batang pelurus (block gauge) pada sumbu X adalah 

0,01 mm, hasil pengujian kedua sumbu X sudah memenuhi parameter standar kalibrasi, maka mesin 

CNC router  kayu layak untuk di oprasikan atau di jalankan, sehingga masuk dalam toleransi mesin 

adalah 0,02 mm. 

2. Sumbu Y 

Tabel 2. Data dan analisa kelurusan permukaan meja sumbu Y 

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0

33 0,05 -0,04 0,03 -0,03 0,003

66 0,05 -0,02 0.02 -0,01 0,005

99 0 0,01 0,01 0,01 0,008

132 0,01 0,02 0 0,01 0,010

165 0,02 0,01 0,01 0,02 0,015

198 0,01 0,01 0,01 0,02 0,013

231 0,02 0 0,01 0,01 0,010

264 0 0,02 0,01 0 0,008

297 0,01 0 0 0,01 0,005

330 0,01 0 0 0 0,003

Jarak

(mm)

Posisi Pengukuran (mm) Rata-rata

 (mm)
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Gambar 2. Grafik pengukuran kelurusan pada permukaan meja sumbu Y 

 

Dari hasil pengujian penyimpangan terbesar terjadi pada titik (165, 0,015). Jarak antara titik 

penyimpangan terbesar dengan garis regresi adalah 

 

𝑑2 = |
𝐴𝑥1 + 𝐵𝑦1 + 𝐶

√𝐴2 + 𝐵2
|  

𝑑2 = |
(0,00008)(165) − (0,015) + 0,009

√(0,00008)2 + (1)2
|  

 

𝑑2 =
0,0072

1,0089442719
 

 

d2 = 0,0071361721  mm  ≈ 0,01 mm 

 

Jadi  d2 adalah nilai penyimpangan kelurusan batang pelurus (block gauge) pada sumbu Y adalah 

0,01 mm, hasil pengujian sumbu Y sudah memenuhi parameter standar kalibrasi, maka mesin CNC 

router  kayu layak untuk di oprasikan atau dijalankan, sehingga masuk dalam toleransi mesin adalah 

0,02 mm. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. : 

1. Dari analisa hasil perhitungan didapatkan nilai penyimpangan kelurusan yaitu: 

a. Proses kalibrasi yang pertama sumbu X dilakukan dengan cara menggeser dial indicator 

diatas permukaan block gauge ditata sejajar dengan koordinat sumbu X sebesar 0,034 mm, sumbu 

Y sebesar 0,020 mm, dan sumbu Z dilakukan dengan cara menggeser dial indicator pada body 
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spindle sehingga diketahui hasil yaitu sebesar 0,02 mm. maka pengujian pertama mesin CNC router 

kayu belum layak di operasikan. 

b. Proses kalibrasi yang kedua sumbu X dilakukan dengan cara menggeser dial indicator 

diatas permukaan block gauge ditata sejajar dengan koordinat sumbu X sebesar 0,01 mm, sumbu Y 

sebesar 0,01 mm, dan sumbu Z dilakukan dengan cara menggeser dial indicator pada body spindle 

sehingga diketahui hasil yaitu sebesar 0,02 mm. maka pengujian kedua mesin CNC router kayu 

dinyatakan layak di operasikan karena sudah memenuhi syarat toleransi mesin yaitu sebesar 0,02 

mm. 

c. Dari beberapa hasil percobaan baik dari bentuk simple maupun bentuk rumit, mesin ini 

mampu untuk dioprasikan sehingga output penelitian ini akan terus dijalankan. 

2. Sumber kesalahan yang didapatkan atau dideteksi dengan cara mengkalibrasi sumbu x, y, 

dan z menggunakan alat dial indicator dan block gauge adalah sebagai berikut : 

a. Sumber kesalahan pada mesin CNC router kayu yaitu pada ketinggian meja , sehingga 

perlu diberi alas pada sisi kaki meja dengan kertas 80 gr. 

b. Hasil uji coba benda 2D menjadi 3D dapat menghasilkan benda yang baik. Hasil pengujian 

ini bersifat khusus untuk mesin CNC router kayu. 
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Abstrak  

 

 Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang amat luas, banyak industri di 

Indonesia yang memanfaatkannya dalam bidang maritim. Seperti contoh industri yang bergerak 

dalam pembangunan kapal. Untuk memenuhi pesanan konsumen setiap perusahaan tidak mungkin 

mengoprasikan kegiatan usahanya tanpa adanya tenaga kerja. Karena, faktor tenaga kerja 

memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan produksi perusahaan. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan harus mempunyai data hasil perhitungan tenaga kerja yang optimal. 

 Penelitian ini menganalisa kebutuhan tenaga kerja yang optimal dalam pembangunan Blok 

1801/1802 pada Kapal Tanker 17500 LTDW. Untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja, pada 

penelitian ini digunakan metode PERT. 

 Total waktu efektif yang dibutuhkan dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang 

optimal untuk pembangunan Blok 1801/1802 pada Kapal Tanker 17500 LTDW yaitu 91,11 jam. 

Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan Blok 1801/1802 pada Kapal Tanker 

17500 LTDW berdasarkan perhitungan waktu efektif yaitu sebanyak 9 orang. 

Kata kunci : Metode PERT, Tenaga Kerja, Pembangunan Blok 

 

1.PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah perairan laut 

Indonesia ±12 mil. Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang amat luas, banyak 

industri di Indonesia yang memanfaatkannya dalam bidang maritim. Seperti contoh industri yang 

bergerak dalam pembangunan dan pembuatan kapal. 

Dalam hal ini, pesatnya perkembangan industri maritim di Indonesia tentu memiliki bermacam-

macam dampak, salah satunya yaitu persaingan dengan perusahaan lainnya. Untuk itu perusahaan 

dituntut untuk bergerak lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

yang sama. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang maritim adalah PT. Daya Radar Utama. PT. 

Daya Radar Utama merupakan perusahaan galangan kapal yang awalnya merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang import alat-alat keperluan marine dan kemudian beralih ke industri 

perkapalan, mulai dari kapal baja, alumunium. Serta fiberglass.  

Untuk memenuhi pesanan konsumen setiap perusahaan tidak mungkin mengoprasikan kegiatan 

usahanya tanpa adanya tenaga kerja. Karena, faktor tenaga kerja memegang peranan yang sangat 

penting dalam pencapaian tujuan produksi perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus 

mempunyai data dari hasil perhitungan tenaga kerja yang optimal. Perhitungan tenaga kerja sendiri 
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bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja yang akan ditempatkan di berbagai 

macam jenis pekerjaan yang ada di perusahaan. 

Perhitungan kebutuhan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk semua jenis perusahaan, baik 

perusahaan manufaktur, jasa, dan galangan kapal. Oleh karena itu, PT. Daya Radar Utama pastinya 

sangat memerlukan perhitungan tenaga kerja yang optimal. Sedangkan PT.  Daya Radar Utama juga 

aktif membangun berbagai jenis kapal Coaster dari ukuran 2000 GT, Container 100 Teus, sampai 

dengan kapal Tanker 17500 LTDW. 

Oleh karena itu, perlu adanya perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang optimal untuk pembangunan 

Blok 1801/1802 pada Kapal Tanker 17500 LTDW. Hal ini yang mendasari perlu adanya penelitian 

untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang sesusai agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan 

yang dikarenakan kurangnya kebutuhan tenaga kerja. 

 

2. METODOLOGI  

A. Definsi Kapal 

Kapal adalah kendaraan yang mengangkut orang atau barang dengan bentuk dan jenis apapun yang 

digerakkan dengan tenaga mekanik ataupun tunda. Sedangkan dilihat dari Undang-undang yang 

telah disebutkan sebelumnya, setiap kapal yang beroprasi di laut atau sungai harus memiliki ijin 

daftar di daftar kapal Indonesia. 

B. Rancangan Blok Kapal 

Rancangan blok kapal terdiri dari dua tahapan yaitu perancangan blok dan optimasi rancangan clok 

kapal. Perancangan blok atau rancangan blok awal berupa pendefinisian batasan blok dan jumlah 

blok sedangkan optimasi rancangan blok dilakukan dengan mengoptimasi secara teknis rancangan 

blok dengan ketersediaan sumber daya galangan terutama peralatan material handling dan luas area 

pembangunan. 

C. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja adalah Penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka 

yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka 

yang mengurus rumah tangga. (MT Rionga & Yoga Firdaus, 2007:2) 

Sedangkan menurut pendapat Sumitro Djojohadikusumo (1987) mengenai arti tenaga kerja adalah 

semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun 

bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan 

kerja. 

D. Metode Penjadwalan Network Planing 

Network Planning diperkenalkan pada tahun 50-an oleh tim perusahaan Du-Pont dan Rand 

Corporation untuk mengembangkan sistem kontrol manajemen. Metode ini dikembangkan untuk 

megendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini 

relatif lebih sulit, hubungan antar kegiatan jelas, dan dapat memperlihatkan kegiatan kritis. Dari 

informasi network planning lah yang memonitoring serta tindakan koreksi kemudian dapat 

dilakukan, yakni dengan memperbarui jadwal. Akan tetapi, metode ini perlu dikombinasikan dengan 

metode lainnya agar lebih imformatif. 

E. Metode PERT 
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Pengertian PERT (Program Evolution Review Technique) adalah suatu alat manajemen proyek 

yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian 

pekerjaan yang ada didalam suatu proyek. (Setianingrum,2011) 

PERT juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mengurangi 

adanya penundaan kegiatan proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan-

perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan 

pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek-proyek. (Nurhayati,2010) 

PERT selain memiliki kemampuan untuk menghadapi aktivitas yang tidak pasti penyelesaiannya. 

Hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan PERT adalah sebagai berikut : 

1.Tentukan aktivitas yang akan dilakukan. 

2. Link aktivitas secara berurutan. 

3. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan (waktu normal). 

Metode PERT (Program Evolution Review Technique) divisualisasikan dengan suatu grafik atau 

bagan yang membangun ilustrasi dari sebuah proyek. Diagram jaringan ini terdiri dari beberapa 

titik (nodes) yang mempresentasikan kejadian (event) atau suatu titik tempuh (milestone). Titik-

titik tersebut dihubungkan oleh suatu vektor. 

Untuk setiap aktivitas, model biasanya mencakup tiga perkiraan waktu (Soeharto,2002) : 

1. Waktu Optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaiian aktivitas. 

2. Waktu Perkiraan Paling Mungkin, yaitu waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas 

tertinggi (berbeda dengan waktu yang diharapkan). 

3. Waktu Pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan untuk suatu kegiatan. 

PERT (Program Evolution Review Technique) “menimbang” ketiga perkiraan waktu ini untuk 

mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan (expected time) dengan rumusan : 

te = a x 1 + m x 4 + b x 1 

                              6 

F. Perencanaan Produktifitas Kerja 

 Sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai penentu keberhasilan proyek, harus 

memiliki kualifikasi, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai 

keberhasilan suatu proyek. Perencanaan SDM dalam suatu proyek mempertimbangkan juga 

perkiraan jenis, waktu dan lokasi proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

 Perhitungan tenaga kerja sendiri, dapat dihitung dengan tahapan rumus sebagai berikut : 

Produktifitas harian =     Volume (kg) 

                      Durasi normal (jam) 

Setelah melewati perhitungan produktifitas harian untuk tenaga kerja selanjutnya akan dihitung 

Durasi kegiatan dengan rumus sebagai berikut : 

Durasi Kegiatan =     Volume (kg) 

   Produktivitas (jam) 

G. Diagram Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Identifikasi Pekerjaan 

 Jenis-jenis pekerjaan dapat diidentifikasi dari gambar kerja yang telah di dapatkan dari 

PT. Daya Radar Utama. Berikut ini adalah gambaran tentang Blok 1801/1802 : 
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 Setelah melihat gambar, berikut ini adalah WBS (Work Breakdown Structure) dari 

pembangungan Blok 1801/1802 pada kapal tanker 17500 LTDW . 

1. Pembangunan Blok 1801/1802 

1.A. Preparation Material 

        1.A.1 Ident Material 

        1.A.2 Blasting 

1.B. Fabrikasi 

        1.B.1 Marking 

        1.B.2 Cutting 

        1.B.3 Bending 

1.C. Sub Assembly 

        1.C.1 Welding 

1.D. Assembly 

        1.D.1 Joining Plate 

 

B. Standart Waktu Pekerjaan 

 Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui standart waktu pengerjaan untuk pembangunan 

Blok 1801/1802. Akan tetapi, tahapan ini perhitungan standart waktu pengerjaan dimulai dari 

proses fabrikasi yang meliputi marking, cutting, bending sampai dengan welding. 

 Berikut ini adalah standart waktu yang telah ditemukan untuk setiap jenis pekerjaan : 

1. Marking  = 10 jam 

2. Cutting  = 29 jam 

3. Bending  = 1 jam 8 menit 

4. Welding  = 50,49 jam 

C. Diagram PERT 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PERT (Program Evolution Review Technique) 

adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan 

mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada didalan suatu proyek. 

1. Waktu Pekerjaan 

Setelah dibuat link aktivitas secara berurutan, selanjutnya akan dicari perkiraan waktu pekerjaan 

untuk menyelesaikan setiap pekerjaan (waktu normal). Untuk pengerjaan Blok 1801/1802 

memerlukan waktu selama 40 hari, atau 320 jam. 

Di PT.Daya Radar Utama Unit Lamongan, pekerjaan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai 

dengan 17.00. Jadi, proses pekerjaan berlangsung selama 9 jam. Dengan jeda 1 jam untuk istirahat. 

17.00 – 08.00 = 9 jam 

9 jam – 1 jam (waktu istirahat) = 8 jam 

Jadi, waktu pekerjaan berlangsung selama 8 jam/hari. 

Berikut ini adalah tabel penentuan perkiraan waktu aktivitas pekerjaan di PT. Daya Radar Utama 

Unit Lamongan : 
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Sumber : Data Premier PT. Daya Radar Utama Unit Lamongan 

Setelah mengetahui tabel waktu optimistik, paling mungkin, dan pesimistik. Selanjutnya akan 

dihitung nilai waktu yang diharapkan (te) untuk masing-masing komponen kegiatan dengan rumus 

: 

te = a x 1 + m x 4 + b x 1 

     6 

Contoh perhitungan nilai te : 

te =  a x 1 + m x 4 + b x 1 

     6 

 = 8 jam + 10 jam x 4 + 12 jam 

     6 

 = 8 jam + 40 jam + 12 jam 

            6  

=   60 jam  = 10 Jam 

                  6 

Untuk perhitungan selanjutnya, akan langsung dialikasikan kedalam bentuk tabel berikut ini : 

 

 Jadi, waktu efektif yang diperlukan untuk proses pembangunan Blok 1801/1802, dengan 

mengabaikan waktu pemindahan sampai pengangkatan material adalah 91,11 jam. 

Pembuatan Jaringan Kerja : 
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Setelah diketahui nilai (te), perhitungan selanjutnya yaitu menentukan waktu tercepat dan terlama 

dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dari diagram jaringan kerja yang telah dibuat sebelumnya akan 

dikonversikan kedalam bentuk tabel berikut ini : 

 

Analisis durasi ES,EF,LS, LF dan TF dapat dilihat di tabel berikut ini : 
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 Pada tabel diatas (te) merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

kegiatan. ES (Early Start) merupakan waktu paling awal dari suatu kegiatan. Sedangkan EF (Early 

Finish) merupakan waktu selesai paling awal dari suatu kegiatan. 

LS (Latest Start) merupakan mulai kegiatan paling akhir, sehingga tidak menunda waktu 

penyelesaian keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Jadi, LS menunjukkan waktu toleransi suatu 

kegiatan harus dimulai. Sedangkan LF (Latest Finish) adalah batas waktu terakhir suatu kegiatan 

harus dapat diselesaikan, sehingga tidak menunda waktu kegiatan yang lainnya. 

Berikut ini adalah tabel jalur kritis dari masing-masing kegiatan untuk pembangunan blok 

1801/1802 : 

 
2. Kebutuhan Tenaga Kerja 

Setelah melalui perhitungan waktu sebelumnya, selanjutnya akan dibagi berapa banyak kebutuhan 

tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan waktu efektif yang telah dihitung. 

Di PT. Daya Radar Utama dalam sehari jam kerja berlangsung selama 8 jam. 

 
 Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan tenaga kerja adalah : 
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 Produktivitas Tenaga Kerja 

 Jumlah Tenaga Kerja pada periode yang paling maksimal 

Selanjutnya, akan dihitung Produktivitas dari tenaga kerja. Dengan rumus : 

 

Produktivitas harian =     volume 

      Durasi normal 

Diketahui : 

Volume Blok 1801 : 59,7 Ton 

          : 59700 kg 

 Perhitungan produktivitas harian untuk pekerjaan marking plate dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Produktivitas harian =      volume 

   Durasi normal 

           = 59700 

     10 

          = 5970 kg / jam 

Dari perhitungan diatas di dapatkan produktivitas harian untuk Marking Plate adalah 5970 kg / jam. 

Untuk perhitungan selanjutnya, akan langsung diaplikasikan kedalam bentk tabel sebagai berikut : 

 

Setelah dihitung produktivitas harian dari setiap pekerjaan, selanjutnya akan dihitung durasi 

kegiatan dari setiap pekerjaan dengan rumus : 

Durasi Kegiatan =    Volume 

                   Produktivitas 

 Perhitungan Durasi kegiatan Marking Plate dapat dihitung sebagai berikut ini : 

 

Durasi Kegiatan =    Volume 

                   Produktivitas 

  =   59700 kg 

     5970 kg / jam 
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  = 10 jam 

 Untuk perhitungan tenaga kerja dalam pekerjaan lainnya, langsung diaplikasikan kedalam 

bentuk tabel berikut ini : 

 
Total dari keseluruhan tenaga kerja tetap, dikarenakan pada perhitungan di bagan PERT  tidak 

ditemukan adanya jalur kritis. Dimana jika ditemukan jalur kritis, bisa jadi akan ditambahkan tenaga 

kerja atau jam lembur dari setiap pekerjaan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Waktu efektif yang dibutuhkan dalam menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang 

optimal untuk pembangunan Blok 1801/1802 pada Kapal Tanker 17500 LTDW yaitu 91,11 jam. 

2. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan Blok 1801/1802 pada Kapal Tanker 

17500 LTDW berdasarkan perhitungan waktu efektif yaitu sebanyak 9 orang. 
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Abstrak 

PT. Srikaya Putra Mas (SPM) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan fabrikasi di 

Indonesia yang memproduksi berbagai macam kebutuhan perusahaan industri lain dengan 

spesialisasi Mechanical dan Electrical Engineering. Dalam perhitungan harga pokok produksi, 

perusahaan ini hanya mempertimbangkan harga bahan baku material dan jasa. Hal ini masih 

kurang tepat dan belum terperinci. Perhitungan harga pokok produksi sangat mempengaruhi 

besarnya harga jual dan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Perhitungan harga pokok produksi 

akan lebih akurat apabila menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) System. Activity 

Based Costing (ABC) System merupakan metode penentuan harga pokok yang menelusuri biaya 

keseluruh aktivitas dan pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode 

yang digunakan perusahaan, biaya overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan pada 

satu cost driver saja yaitu jumlah unit produksi. Pada Activity Based Costing (ABC) System, biaya 

overhead pada masing-masing produk dibebankan pada beberapa cost driver sehingga Activity 

Based Costing System mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk secara tepat 

berdasar konsumsi masing-masing aktivitas. Perhitungan harga pokok produksi dan harga jual 

menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) System diharapkan  mampu memperoleh hasil 

yang lebih akurat dan mengetahui apakah terjadi pembebanan biaya produk terlalu rendah 

(undercosted) atau atau pembebanan biaya terlau tinggi (overcosted). 

 

Kata kunci : Activity Based Costing System, Harga Jual, Harga Pokok Produksi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemajuan dunia usaha dewasa ini jauh berkembang dengan pesat, baik skala besar maupun kecil 

dan juga perkembangan di sektor industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian. 

Banyaknya perusahaan industri yang terus menerus bermunculan, akan menimbulkan suatu 

persaingan diantara industri sejenis maupun yang tidak sejenis untuk dapat menguasai pasar akan 

hasil produk perusahaan tersebut. (Sihite dkk, 2012). 

Elemen-elemen yang membentuk Harga Pokok Produksi (HPP) dapat dikelompokkan menjadi tiga 

golongan besar yakni bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan Biaya Overhead Pabrik 

(BOP). Ketiga biaya tersebut harus dicatat dan diklasifikasikan secara cermat sesuai dengan jenis 

dan sifat biaya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan mengetahui berapa 

besarnya biaya sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang 

disebut harga pokok produksi. (Setiadi dkk, 2014). 

PT. Srikaya Putra Mas (SPM) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan fabrikasi di 

Indonesia yang memproduksi berbagai macam kebutuhan perusahaan industri lain dengan 

spesialisasi Mechanical dan Electrical Engineering, salah satunya adalah Screw Mixer. Screw Mixer 

ini adalah produk permintaan dari perusahaan PT. Wonokoyo Jaya Corp yang bergerak dibidang 

industri perunggasan terpadu.Selama pengerjaan proyek, hal yang harus dipertimbangkan 

perusahaan adalah jumlah tenaga kerja, material yang dipakai berupa kualitas dan kekuatan material, 
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dan mesin yang digunakan untuk menyelesaian produk. Jumlah estimator di PT. Srikaya Putra Mas 

terbatas yaitu hanya terdiri oleh 2 orang, perhitungan harga pokok produksi dan harga jual untuk 

proyek Screw Mixer belum terperinci dan hanya sampai pada harga material dan jasa. Untuk 

memperbaiki sistem perhitungan harga pokok produksi dan harga jual produk Screw Mixer 

selanjutnya dan produk lainnya di PT. Srikaya Putra Mas, penulis melakukan penelitian mengenai 

harga pokok produksi dan harga jual menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) System 

sehingga didapatkan harga jual yang lebih menguntungkan pihak perusahaan dan mampu bersaing 

dengan perusahaan – perusahaan sejenis lainnya.  

 

2. METODOLOGI  

2.1. Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) dengan Metode Activity Based Costing (ABC) 

System 

Menurut Hansen, dkk (2006:153-164) dalam Sitorus (2016) ada dua tahap yang harus dilakukan 

untuk melakukan perhitungan harga pokok produksi menggunakan sistem Activity Based Costing, 

yaitu prosedur tahap pertama meliputi identifikasi aktivitas, pembebanan biaya ke aktivitas, 

pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain, pembebanan biaya pada produk, pengelompokan 

biaya aktivitas yang homogen, serta menghitung tarif (overhead) kelompok dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Pool Rate = Total BOP Kelompok Aktivitas Tertentu              (2.1) 

 Cost Driver 

 

Prosedur tahap kedua adalah melakukan perhitungan pembebanan biaya overhead yang dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

 

Overhead yang dibebankan = Tarif Kelompok x Unit Cost Driver                 (2.2) 

 

2.2. Penentuan Harga Jual Berdasarkan Metode Activity Based Costing (ABC) System 

Menurut Mulyadi (2007:347) dalam Adi (2013) metode penentuan harga jual berdasarkan Activity 

Based Costing System (ABC) adalah sebagai berikut:  

  

Markup   = % Markup x Activity Cost     (2.3) 

Harga jual per unit = Total cost + Markup      (2.4) 

 

2.3. Biaya Depresiasi 

Menurut Rudianto (1995) metode depresiasi garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa bekurangnya 

nilai suatu asset berlangsung secara linier (proporsional). Besarnya depresiasi tiap tahun dengan 

metode garis lurus dihitung berdasarkan:  

 

Dt =
P−S

N
        (2.5) 

                          

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Biaya Bahan Baku Langsung 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk produk atau barang jadi. Detail biaya bahan baku 

langsung dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Biaya Bahan Baku Langsung 

No. Jenis Material Berat Harga/kg Total Harga 

1. Main Shaft Pipe SUS 304 (SCH.40) 67,27 kg Rp 9.000 Rp 605.430 

2. Shaft S45C 56,16 kg Rp 38.000 Rp 2.134.080 

3. Plate Screw 4’ x 8’ SS.400 31,8 kg Rp 100.000 Rp 3.180.000 

Jumlah Rp 5.919.510 

Sumber: Data Sekunder PT. Srikaya Putra Mas, 2016 (telah diolah). 

 

3.2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Detail biaya tenaga kerja langsung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Biaya Tenaga Kerja Langsung 
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No. Nama Posisi Jumlah 

Jam 

Kerja 

Biaya per 

jam 

Total Perolehan 

1. Muslan Marker 6 jam  Rp 19.257,8 Rp 115.546,9 

2. Badruki Harianto Cutter 7 jam Rp 19.257,8 Rp 134.804,7 

3. Supryanto Operator 

Forming 
54 jam 

Rp 19.156,25 Rp 1.034.437,5 

4. Fery Sujarwo Helper 54 jam  Rp 19.031,25 Rp 1.027.687,5  

5. Slamet Wariyanto Operator 

Mesin Bubut 
7 jam Rp 19.000 Rp 133.000 

6. Hadi Sutikno Operator 

Mesin Milling 
1 jam Rp 19.031,25 Rp 19.031,25 

7. Joko Santoso Welder 6,67 jam Rp 19.593,75 Rp 130.690,3 

8. Supardi  Finisher 2 jam Rp 19.656,25 Rp 39.312,5 

Jumlah Rp 2.634.510,65 

Sumber: Data Primer PT. Srikaya Putra Mas, 2016 (telah diolah). 

3.3. Biaya Overhead Pabrik 

Detail biaya overhead dapat dilihat pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Biaya Overhead Pabrik 

3.4. Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Menggunakan Metode Perusahaan 

1. Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp 37.563.810 

2. Harga Jual sebesar Rp 56.345.715  

 

3.5. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Menggunakan Metode Activity Based 

Costing  

Metode ini mempunyai dua tahap utama dalam menentukan harga pokok produksi: 

1. Prosedur Tahap Pertama 

a. Menggolongkam Aktivitas 

Tabel 4. Identifikasi Aktivitas 

No. Tahap Proses Produksi Aktivitas yang Muncul 

1. Administrasi Konsumsi Listrik  

Konsumsi Air 

Gaji Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

2. Penawaran Harga oleh Estimator di 

Ruang Meeting 

Konsumsi Listrik  

Konsumsi Air 

No. Uraian Total Perolehan 

1. Gaji Estimator Rp 656.250 

2. Gaji Welding Inspector Rp 4.875.000 

3. Gaji Kepala Produksi Rp 7.500.000 

4. Gaji Kepala Gudang Rp 4.875.000 

5. Gaji Pegawai Administrasi Rp 2.325.000 

6. Gaji Supir Rp 266.000 

7. Gaji Pekerja Pemasangan dan Uji Coba (Proyek) Rp 3.600.000 

8. Biaya Listrik Proses Pemesinan Rp 93.270,36 

9. Biaya Bahan Pembantu Rp 533.800 

10 Biaya Perawatan Mesin Rp 442.200 

11. Biaya Penyusutan Mesin Rp 47.161,116 

12. Biaya Bahan Bakar Truk Rp 500.000 

13. Biaya Listrik Pabrik  Rp 1.256.517,64 

14. Biaya Listrik Kantor (Administrasi) Rp 449.930 

15. Biaya Air Rp 201.600 

Jumlah Rp 27.621.729,12 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017. 
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Gaji Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

3. Pengadaan Bahan Baku Utama dan 

Penolong 

Konsumsi Bahan Bakar 

Konsumsi Air 

Gaji Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

4. Pergudangan Konsumsi Listrik  

Konsumsi Air 

Gaji Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

5. Pengendalian Mutu, Monitoring 

Kegiatan Produksi oleh Kepala 

Produksi dan Welding Inspector 

Konsumsi Listrik  

Konsumsi Air 

Gaji Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

6. Proses Pemesinan dengan Mesin 

Bubut untuk Shaft S45C 

Konsumsi Listrik 

Konsumsi Air 

Penyusutan Mesin 

Perawatan Mesin 

Aktivitas Set Up 

7. Proses Pemesinan dengan Mesin 

Milling untuk Main Shaft Pipe 

SCH.40 

Konsumsi Listrik 

Konsumsi Air 

Konsumsi Pahat 

Penyusutan Mesin 

Perawatan Mesin 

Aktivitas Set Up 

Tabel 4. Identifikasi Aktivitas (lanjutan) 

No. Tahap Proses Produksi Aktivitas yang Muncul 

8. Proses Pemotongan Plate Screw 4’ x 

8’ SS.400 dengan Peralatan Blander 

Konsumsi Oksigen dan Elpigi 

Konsumsi Air 

Penyusutan Mesin 

Aktivitas Set Up 

9. Proses Pembentukan daun Screw 

Mixer dengan Peralatan Blander dan 

Cetakan Forming Manual 

Konsumsi Oksigen dan Elpigi 

Konsumsi Air 

Penyusutan Mesin 

Aktivitas Set Up 

10. Proses Pengelasan dengan las SMAW Konsumsi Elektroda 

Konsumsi Listrik 

Konsumsi Air 

Penyusutan Mesin 

Aktivitas Set Up 

11. Proses Finishing  Konsumsi Brushing 

Konsumsi Air  

12. Jasa Pengiriman Konsumsi Bahan Bakar 

Konsumsi Air  

13.  Proses Pemasangan dan Uji Coba Gaji Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017. 

b. Menentukan Cost Driver dan Cost Pool 

Setiap aktivitas yang terjadi dalam proses produksi tentunya akan menimbulkan biaya. Biaya–biaya 

yang terjadi selama proses produksi dapat muncul dikarenakan terdapat suatu pemicu biaya. Suatu 

biaya overhead dapat dikatakan homogen apabila menggunakan cost driver yang sama. 

Tabel 5. Cost Driver dan Cost Pool 

No. Aktivitas Kategori 

Aktivitas  

Cost Driver Cost 

Pool 

1. Biaya Listrik 

Pemesinan 

Unit Level Activity Jumlah Jam Mesin 
1 

2. Biaya Set Up  Unit Level Activity Jumlah Jam Mesin 1 
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3. Gaji Estimator Product Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

4. Gaji Welding 

Inspector 

Product Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

5. Gaji Kepala 

Produksi 

Product Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

6. Gaji Kepala Gudang Product Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

7. Gaji Pekerja Proyek Product Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

8. Gaji Pegawai 

Admin 

Product Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

9. Biaya Bahan 

Pembantu 

Product Level  

Activity 

Volume Produksi 
3 

10. Biaya Penyusutan 

Mesin 

Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Mesin 
1 

11. Biaya Perawatan 

Mesin 

Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Mesin 
1 

12. Biaya Listrik 

Kantror 

Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

13. Biaya Listrik Pabrik Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

14. Biaya Air Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

15. Gaji Supir Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

16. Biaya Bahan Bakar 

Truk 

Facility Level  

Activity 

Jumlah Jam Tenaga 

Kerja 
2 

Sumber: Hasil Penelitian, 2017. 

c. Menetapkan Pool Rate 

Setiap cost pool memiliki pool rate masing-masing 

Tabel 6. Perhitungan Pool Rate 

Cost 

Pool 
Cost Driver Pool Rate Satuan 

1 Jumlah jam Mesin  Rp 39.715,85 Per jam 

2 Jumlah Jam Tenaga Kerja  Rp 27.552,3 Per jam 

3 Volume Produksi  Rp 533.800 Per unit 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017. 

 

2. Prosedur Tahap Kedua 

a. Membebankan Biaya ke Produk 

Biaya overhead per unit yang dibebankan ke produk dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya 

overhead yang dipengaruhi oleh ketiga pool rate. 

Tabel 7. Perhitungan Biaya Overhead 

Biaya Overhead Pool Rate 

Pool Rate 1  Rp 582.631,5 

Pool Rate 2  Rp 26.505.297,64 

Pool Rate 3  Rp 533.800 

Jumlah Rp 27.621.729,14 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017. 

 

3. Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual dengan Metode Activity Based 

Costing 

Markup = % Markup x Activity Cost   

= 50% x (Biaya Bahan Baku + Biaya Tenaga Kerja Langsung + Biaya Overhead Pabrik) 

 = 50% x (Rp 5.919.510 + Rp 2.634.510,65 + Rp 27.621.729,14 ) 

 = 50% x Rp 36.175.749,79 
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 = Rp 18.087.874,9 

Harga jual per unit = Total cost + Markup  

   = Rp 36.175.749,79 + Rp 18.087.874,9 

   = Rp 54.263.624,69    

 

4. KESIMPULAN 

Besarnya harga pokok produksi Screw Mixer menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) 

adalah sebesar Rp 36.175.749,79 per unit sedangkan pada metode perusahaan adalah sebesar Rp 

37.563.810. Dari hasil perhitungan harga pokok produksi dapat diperoleh harga jual menggunakan 

metode perusahaan adalah sebesar Rp 56.345.715 sedangkan menggunakan metode Activity Based 

Costing (ABC) adalah sebesar Rp 54.263.624,69. Terdapat selisih sebesar Rp 2.082.090,31. 

Perolehan harga jual produk menggunakan metode Activity Based Costing lebih sedikit 

dibandingkan metode yang diterapkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perhitungan harga 

pokok produksi menggunakan metode yang diterapkan perusahaan mengalami pembebanan biaya 

yang lebih banyak dari yang seharusnya (overcosting).  

 

5. DAFTAR NOTASI 

% markup = Laba yang diharapkan  

Dt      = besarnya depresiasi pada tahun ke-t 

P    = ongkos awal dari asset yang bersangkutan 

S    = nilai sisa dari asset tersebut 

N    = masa pakai (umur) dari asset tersebut dinyatakan dalam tahun 
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Abstrak 

Dalam perhitungan biaya yang digunakan disalah satu Perusahaan Produksi dan Perawatan Kapal 

yang diteliti peneliti masih terdapat kelemahan yaitu perusahaan masih menggunakan perhitungan 

harga pokok produksi dengan metode tradisional dan perkiraan. Permasalahan yang ada di dalam 

perusahaan yaitu perusahaan belum melakukan perhitungan penyusutan peralatan dan mesin, 

kurang spesifik dalam menggolongkan biaya sesuai dengan jenis-jenis biaya, perusahaan hanya 

mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan tersebut masih belum baku serta variabel dan 

penyusunannya masih belum detail terperinci tidak begitu akurat. Pencatatan yang manual dinilai 

kurang  efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi perusahaan. Perusahaan Produksi dan 

Perawatan Kapal yang diteliti peneliti memulai kegiatan produksi Kapal berdasarkan pesanan yang 

diterima maka jenis metode perusahaan yang tepat  digunakan adalah Job Order (pesanan). 

Perhitungan harga pokok di perusahaan berdasarkan pesanan maka  dapat di tetapkan dengan Job 

Order Costing dengan pendekatan secara full costing. Komponen biaya meliputi dua jenis biaya 

yaitu biaya langsung dan tidak langsung.Perhitungan harga pokok produksi Kapal 30 GT pole and 

line menggunakan metode Job Order Costing  sebesar Rp. 1.207.706.757,39. Perhitungan 

menggunakan metode perusahaan sebesar Rp. 1.194.636.300,00 terdapat selisih sebesar Rp. 

13.070.457,99 lebih besar perhitungan Job Order Costing . Selisih ini disebabkan beberapa 

komponen biaya produksi pada perhitungan perusahaan tidak dihitung dan dikalkulasi. 

 

Kata kunci: biaya tidak langsung,biaya langsung, full costing, harga pokok produksi, Job Order 

Costing . 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kondisi ekonomi saat ini di Indonesia telah tumbuh sangat pesat. Perekonomian Indonesia bukan 

hanya bertumpu pada basis daratan  melainkan dari basis maritim yang juga ikut berperan untuk 

memperkuat ekonomi bangsa. Kebutuhan kapal di Indonesia saat ini melambung tinggi. Perusahaan 

Produksi dan Perawatan Kapal dalam penelitian ini  merupakan salah satu perusahaan galangan 

kapal yang bergerak dalam bidang produksi kapal FRP (Fibreglass Reinforced Plastics), kayu dan 

baja yang terletak di Banyuwangi. Permasalahan yang ada didalam perusahaan yaitu perusahaan 

belum membebankan  biaya overhead pabrik keseluruhan, perhitungan penyusutan peralatan, mesin, 

cetakan kapal. Hal ini akan berdampak pada perhitungan nilai investasi yang harus ditanggung 

perusahaan dan apabila dilakukan sebuah evaluasi mengenai proyek oleh orang lain maka 

kemungkinan akan terjadi perbedaan standart harga. Keadaan ini dinilai kurang efektif dalam 

memenuhi kebutuhan informasi perusahaan. 

Karekteristik perusahaan memproduksi kapal sesuai dengan pesanan maka metode Job Order 

Costing  dapat diterapkan untuk menghitung biaya sesuai dengan produksi perpesanan. Menurut 

Mulyadi (2014) perhitungan harga pokok di perusahaan berdasarkan pesanan (Job Order Costing ) 

dapat dihitung dengan 2 metode pendekatan secara full costing dan variable costing.Tujuan 

penelitian ini untuk menetapkan harga pokok produksi serta menganalisa harga pokok produksi yang 

diberlakukan  PT. X, dengan penetapan harga pokok produksi menggunakan metode Job Order 

Costing  pada Kapal 30 GT Pole and Line. Objek yang diteliti adalah Kapal FRP 30 GT tipe Pole 

and Line yang diproduksi oleh PT. X  pada tahun 2013 berada di Banyuwangi.Penelitian ini 

dilakukan untuk mencapai hasil dengan metode yang sesuai agar dapat diterapkan pada manajemen 
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perusahaan serta memberikan alternatif pada perusahaan dalam proses penentuan harga pokok 

produksi. 

 

2. METODOLOGI 

Penggolongan biaya 

Menurut Meilani dan Wibowo (2009:1-3) akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi 

biaya yang tepat dan akurat untuk digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam prosesnya 

penggolongan biaya akan tergantung pada maksud dan tujuan dari biaya tersebut digolongkan 

untuk tujuan yang berbeda diperlukan penggolongan yang berbeda. 

1. Penggolongan biaya sesuai aktivitas perusahaan yang terdiri dari biaya produksi, biaya 

pemasaran, biaya administrasi penjualan, dan biaya keuangan. 

2. Penggolongan biaya sesuai periode akutansi yang terdiri dari biaya pengeluaran modal 

dan biaya pengeluaran penghasilan. 

3. Penggolongan biaya sesuai perubahan aktifitas yang terdiri dari biaya tetap, biaya 

variabel, dan biaya semi variabel. 

4. Penggolongan biaya sesuai dengan pusat biaya yang terdiri dari biaya langsung dan biaya 

tidak langsung. 

Harga pokok produksi 

Menurut Supriyono (2011:144) harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan atau 

diserahkan dalam proses produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

overhead pabrik dan termasuk biaya produksi. 

Menurut Dermawan, Dewi, Kristanto, (2015:21) Harga pokok produksi adalah biaya barang yang 

dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. 

Semua biaya ini adalah biaya persediaan. 

Job Order Costing  

Menurut Mulyadi (2014:37) metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok 

pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang poduksinya berdasarkan pesanan ini mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Kegiatan produksi terputus-putus. 

b. Produk yang dihasilkan dapat bermacam-macam (bersifat heterogen) karena sesuai 

pesanan pembeli. 

c. Tujuan produksi untuk memenuhi pesanan pembeli. 

d. Harga pokok produksi dihitung untuk setiap jenis produk pesanan. 

e. Biaya produksi digolongkan menjadi biaya produksi langsung, yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung yaitu biayaoverhead 

pabrik. 

f. Penentuan harga pokok produksi per unit dilakukan dengan cara membagi jumlah biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam 

pesanan yang bersangkutan. 

Full costing 

Untuk perhitungan harga pokok produksi pesanan  secara full costing menurut Mulyadi (2014:12) 

memiliki komponen yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. 

Metode Penelitin 

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif, Slat (2013) analisis deskriptif yaitu metode analisis yang dapat 

memberikan gambaran maupun uraian jelas mengenai suatu keadaan atau fenomena serta penelitian 

deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tapi juga meliputi 

analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut nantinnya. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara merekomendasikan 

penyusunan harga pokok produksi Job Order Costing  yang diperhitungkan dengan data-data biaya 
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dinyatakan dalam angka-angka/ jenis data kuantitatifdan dihitung dengan bantuan Micrososft Excel 

2010. 

Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua jenis yaitu 

a.  Data Primer data yang didapat peneliti dari sumber pertama perusahaan  dari hasil 

interview dan observasi yang dilakukan peneliti. Terdiri dari data kualitatif meliputi data mesin yang 

digunakan dan  list material. Sedangkan untuk data kuantitatif terdiri dari gaji karyawan, 

pengeluaran administrasi kantor, pengeluaran perusahaan tiap bulan 

b. Data Sekunder didapatkan dengan metode pencarian manual lokasi data internal dan data 

juga didapatkan dari penelitian sesorang sebelumnya di PT yang sama dari perusahaan. Terdiri dari 

data kualitatif meliputi data alur produksi, dokumentasi kegiatan, dan nama Karyawan. Sedangkan 

untuk data Kuantitatif terdiri dari data harga bahan baku, beban kerja, dan waktu penggunaan mesin. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kapal 30 GT Pole and Line. Dalam penelitian 

ini Kapal 30 GT Pole and Line memiliki spesifikasi utama yang telah ditentukan oleh pemesan. 

Berikut merupakan rincian dari kapal yang akan diteliti : 

Jenis Produk  : Kapal Ikan FRP 30 GT  

Loa   : 18,50 m 

Lwl   : 16,30 m 

Lpp   : 13,86 m 

Breadth   : 4,50 m 

Draft   : 1,20 m 

Height   : 2,00 m 

Vs   : 7 – 10 knot 

Cb   : 0,7 

Jenis Kapal  : Kapal Ikan pengkap ikan cakalang 

Alat tangkap     : jaring tipe Pole and Line 

Jangka Waktu Produksi   : 8 bulan (5 bulan  langsung produksi 3 bulan perkerjaan tidak  

    langsung dan untuk administrasi). 

Dalam penentuan harga pokok produksi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah 

mengelompokan biaya-biaya yang terjadi sesuai dengan golongan biaya yang ada akibat proses 

produksi dari produk.  

a. Biaya Material Langsung. 

Perusahaan sendiri mengklasifikasian bahan baku dari Kapal 30 GT Pole and Line menjadi  9 

golongan biaya material pada Tabel 1  

 

Tabel 1 Biaya Material Kapal 30 GT pole and line 

No Jenis biaya 
Rincian Job Order 

Costing  

1 Kasko  Rp         430.656.000,00  

2 Permesinan & Instalasi  Rp         250.598.000,00  

3 Pepipaan  Rp             7.465.000,00  

4 Eletrikal & Pompa  Rp           57.968.900,00  

5 Perlatan Navigasi  Rp           50.582.700,00  

6 Komunikasi  Rp             7.700.000,00  

7 Keselamatan  Rp           11.513.900,00  

8 Tambat  Rp           13.790.000,00  

9 Perlengkapan Penangkapan  Rp           22.700.000,00  

TOTAL  Rp         852.974.500,00  
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Maka total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya material keseluruhan untuk 

pembangunan Kapal 30 GT Pole and Line sebesar Rp. 852.974.500 yang didapat dari total 

keseluruhan material Kasko, Permesinan & Instalasi, Perpipaan, Elektrikal & Pompa, Perlatan 

Navigasi, Komunikasi, Keselamatan, Tambat, Perlengkapan penangkapan. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

Perusahaan memberlakukan sistem gaji bulanan untuk pegawai tetapnya. Selain pekerja tetap untuk 

produksi Kapal 30 GT Pole and Line perusahaan bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk melakukan 

pekerjaan kontrak (borongan/Outshortshing) yang digolongkan biaya tenaga kerja langsung. 

 

 

Tabel 2.  Biaya Tenaga Kerja Kapal 30 GT pole and line  

No Uraian TOTAL 

1 Pekerjaan Borongan  Rp           93.250.000,00  

2 Pekerjaan tetap  Rp             8.917.575,76  

TOTAL  Rp              102.167.576  

 

Dari total diatas didapat dari penjumlahan dari pekerja borongan yang dihitung sebesar Rp. 

93.250.000,00 dan pekerja tetap pada Tabel 2 sebesar Rp. 8.917.575,00 maka total keseluruhan 

biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp. 102.167.576. 

c. Biaya Tidak langsung 

Dari  biaya-biaya  yang  telah  ditelusuri  dan  dihitung  tadi  didapat  harga  pokok produksi  

berdasarkam  metode  Job Order  costing  dikelompokan menjadi biaya yang terlibat tidak langsung  

pada  pendekatan  full  costing yang mengikutsertakan perhitungan biaya bahan bantu, biaya tenaga 

kerja  tidak langsung dan biaya  overhead pabrik  baik  yang  bersifat  tetap  maupun  yang  bersifat  

variabel dan untuk perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Biaya Tidak Langsung Kapal 30 GT pole and line 

No Jenis Biaya Fixed Cost Variable Cost Total 

1 Tenaga Kerja Tidak 

Langsung 

Rp 21.322.500,00 
 

Rp 21.322.500,00 

2 Material Consumable 
 

Rp  9.788.600,00 Rp 9.788.600,00 

3 Pemesinan 
 

Rp1.395.466,68 Rp   1.395.466,68 

4 Depresiasi Cetakan Rp 11.039.666,67 
 

Rp 11.039.666,67 

5 Depresiasi Peralatan Rp   2.516.083,33 
 

Rp   2.516.083,33 

6 Depresiasi Peralatan 

Air 

Rp      326.666,67 
 

Rp      326.666,67 

7 Perawatan Cetakan Rp   2.210.000,00 
 

Rp   2.210.000,00 

8 Sea Trial 
 

Rp 8.000.000,00 Rp   8.000.000,00 

9 Dokumen Kapal 
 

Rp 15.500.000,00 Rp 15.500.000,00 

10 Pengiriman Kapal 
 

Rp 53.495.040,79 Rp 53.495.040,79 

11 Mobalitas Material Rp  9.230.729,17 
 

Rp   9.230.729,17 

12 
Administrasi & Alat 

Tulis Kantor 
Rp     135.930,16  Rp      135.930,16 

13 Listrik  Rp  7.245.613,10 Rp   7.245.613,10 

14 Telephon & Internet  Rp      566.861,67 Rp      566.861,67 

 Total Rp 46.781.575,99 Rp 95.991.582,24 Rp142.773.158,23 
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Untuk keseluruhan dari biaya overhead yang dihitung menggunakan pendekatan full costing 

perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 142.773.158,23.  

Dari  biaya-biaya  yang  telah  ditelusuri  dan  dihitung  tadi  didapat  harga  pokok produksi  

berdasarkam  metode  Job Order  costing  pada  pendekatan  full  costing yang mengikut sertakan 

perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya  overhead pabrik  baik  yang  

bersifat  tetap  maupun  yang  bersifat  variabel. Rincian  perhitungan  harga  pokok  produksi dari  

Kapal 30 GT Pole and Line yang  diproduksi oleh perusahaan pada metode Job Order Costing  

pendekatan full costing  dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4. Harga Pokok Produksi Kapal 30 GT pole and line 

Jenis Biaya  Perhitungan Perusahaan 

(A)  

 Job Order  Costing 

(B)  

 Selisih A-B  

Bahan baku  Rp    862.680.000,00   Rp    852.974.500,00   Rp     9.705.500,00  

Tenaga kerja  Rp      22.000.000,00   Rp    123.490.075,76   Rp    -1.490.075,76 

Overhead  Rp    101.353.000,00   Rp    121.450.658,23   Rp  -20.097.658,23 

Pajak Produk Rp    108.603.300,00  Rp    109.791.523,40  Rp    -1.188.223,40 

Total  Rp. 1.194.636.300,00 Rp  1.207.706.757,39  Rp  -13.070.457,99 

Dari tabel 4diketahui total hasil perhitungan perusahaan sebesar Rp.1.194.636.300,00 dan hasil 

perhitungan dari Job Order Costing  sebesar Rp  1.207.706.757,39. 

Pembahasan 

Diketahui  bahwa  perhitungan  harga  pokok  produksi  dengan  metode perusahaan  dan  metode  

Job Order  Costing  memiliki  perbedaan. Dari Tabel 4 diketahui nilai selisih Rp. 13.070.457,99 

lebih kecil antara perhitungan harga pokok perusahaan dengan harga pokok produksi Job Order 

Costing pendekatan full costing.  

 

Tabel 5. Selisih Harga Pokok Produksi Perusahaan dan Metode Job Order Costing  

Jenis 

Biaya 

Selisih A-B Penyebab 

Bahan 

Baku 

 Rp    

9.705.500,00  

Hal ini terjadi karena dalam perhitungan perusahaan mengenai biaya 

bahan pembantu (material consumable) digolongkan ke dalam biaya 

material utama.  

Tenaga 

Kerja 

 Rp   -

1.490.075,76 

bila ditelusuri lebih dalam di perusahaan tidak membebankan gaji kepala 

pengadaan, kepala fasilitas galangan, staff keuangan, staff pemasaran, 

staff administrasi, security serta cleaning service kedalam biaya tenaga 

kerja langsung tetapi masuk kedalam periode cost yang ditanggung 

perusahaan set`iap tahunnya.  

Overhead  Rp -

20.097.658,23 

Ada beberapa biaya Overhead dalam perusahaan di PT. X yang tidak 

dihitung kedalam biaya produksi yaitu biaya depresiasi cetakan dan 

peralatan air karena menurut perusahaan digolongkan kedalam biaya 

periode yang diperhitungkan dan dibebankan secara tahunan. 

 

Dari Tabel  5 dapat  diketahui perbedaan perhitungan antara  Job Order Costing  dengan perushaan 

berdampak pada pendapatan  laba (profit )yang didapatkan perusahaan tidak sesuai dengan apa 

diharapkan. Penentuan harga jual perusahaan harus diatur untuk lebih tinggi dengan menambahkan 

Rp. 13.070.457,39 hingga harga jual menjadi Rp. 1.419.365.457,39. Pencatatan  biaya-biaya  yang  

terlibat  dalam  proses  produksi  perlu  dilakukan. dengan  adanya  pencatatan  maka  alokasi  biaya  

yang  dibutuhkan dalam produksi dapat lebih jelas dan perhitungan harga pokok produksi akan lebih 

akurat mudah  untuk  ditelusuri. Perhitungan Job Order Costing  sangat direkomendasikan karena 

pada perhitungan Job Order Costing  biaya dialokasikan ke masing-masing golongan. Pertimbangan 

dalam pengelompokan biaya akan mempermudah proses perhitungan yang maksimal. 

4. KESIMPULAN 
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Penentuan harga pokok produksi Kapal 30 GT Pole and Line metode Job Order Costing  dengan 

pendekatan full costingmelibatkan dua komponen biaya yaitu biaya langsung dan tidak langsung 

dengan total biaya sebesar Rp. 1.207.706.757,39.  

Harga pokok produksi yang dihitung menggunakan metode Job Order Costing sebesar 

Rp.1.207.706.757,39 sedangkan harga pokok produksi yang dihitung perusahaan sebesar Rp. 

1.194.636.300,00. Terdapat selisih biaya sebesar Rp. 13.070.457,39. 
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Abstrak 

Layanan tepat mutu dan perbaikan berkelanjutan menjadi target industri manufaktur agar dapat 

terus bersaing dan menjadi yang terdepan di bidangnya. Proses produksi dalam industri manufaktur 

memiliki bagian penting salah satunya adalah analisis kapasitas produksi. PT. Pindad (Persero) 

menerapkan strategi make to order dan jobshop, memiliki tantangan untuk menentukan kapasitas 

produksi karena tingkat variasi produk yang sangat tinggi dengan jumlah dan periode permintaan 

yang sulit untuk diprediksi. Penentuan kapasitas produksi yang tepat mendukung kelancaran 

rangkaian proses selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan metode Rough Cut Capacity Planning (RCCP) dengan pendekatan bill 

of labor untuk melakukan analisis kapasitas produksi. Metode ini digunakan pada penelitian ini 

karena keluwesannya untuk menerima data dalam jumlah yang besar. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik perusahaan yang memiliki data input beragam dan banyak. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa average available capacity  untuk Workcenter 1 

adalah 1167,68 jam dan average needed capacity untuk Workcenter 1 adalah 622,79 jam. Kelebihan 

kapasitas terbesar terjadi pada periode ke 7, yaitu sebesar 2,87 kali dari kapasitas yang tersedia. 

Sedangkan undercapacity terbesar terjadi pada periode ke 8 dan 11, yaitu sebesar 1520,64 jam. 

Kata kunci : Job Shop, Kapasitas Produksi, Make to Order, Rough Cut Capacity Planning 

Method. 

 

1. PENDAHULUAN 
Persaingan industri manufaktur abad 21 menjadi semakin kompetitif setelah Perang Dunia ke-2 yang 

dinyatakan dalam Production : Planning, Control, and Integration oleh Sipper & Bulfin, 1997. 

Industri manufaktur wajib melakukan continuous improvement (perbaikan berkelanjutan), terutama 

dalam hal pelayanan kepada konsumen agar perusahaan dapat terus bersaing dan menjadi yang 

terdepan di bidangnya. Departemen Produksi 2 Divisi Alat Berat PT. Pindad (Persero) yang 

memproduksi windlass, ramp winch, steering gear dan lainnya. Berdasarkan kondisi di lapangan, 

terdapat permasalahan dalam proses produksinya. Salah satu permasalahan yang dihadapai adalah 

manajemen produksi. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut menerapkan strategi respon make to 

order dan strategi proses job shop. Strategi yang diterapkan menyebabkan kesulitan untuk 

menghitung needed capacity dan available capacity karena memiliki tingkat variasi produk yang 

sangat tinggi dengan jumlah dan periode permintaan yang sulit untuk diprediksi. Ketepatan dalam 

perencanaan kapasitas produksi akan mendukung seluruh rangkaian  kegiatan produksi selanjutnya. 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan analisis kapasitas produksi menggunakan metode 

Rough Cut Capacity Planning (RCCP) dengan pendekatan bill of labor.  

 

2. METODOLOGI 
Penelitian ini dilakukan pada alat-alat deck machinery Departemen Produksi 2 Divisi Alat Berat PT. 

Pindad (Persero) – Bandung pada tahun 2016. Pengumpulan data dilakukan pada rencana produksi, 

tingkat efisiensi, tingkat utilisas, RKDM (Rencana Kebutuhan Dukungan Material) atau Bill of 

Material, LUP (Lembar Urutan Kerja), jumlah dan jam kerja yang tersedia untuk Dep. Prod. 2 dan 

kalender hari kerja efektif tahun 2016. Master Production Schedule (MPS) disusun berdasarkan 

jadwal produksi yang telah terjadi di tahun 2016. Selanjutnya dilakukan penyusunan laporan Rough 
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Cut Capacity Planning yang terdiri dari kapasitas tersedia dan kebutuhan kapasitas yang dinyatakan 

dalam satuan jam. Data yang digunakan untuk perhitungan kapasitas tersedia tiap periode adalah 

jumlah mesin, tingkat efisiensi, tingkat utilisasi, jumlah hari efektif tiap periode dan jumlah jam 

kerja tiap hari. Sedangkan data yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan kapasitas adalah 

rencana produksi dan kebutuhan kapasitas tiap komponen. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap 

hasil perhitungan kebutuhan kapasitas dan kapasitas tersedia. 

Kapasitas produksi merupakan tingkat output yang dapat dicapai oleh suatu sistem manufakturing 

(tenaga kerja, mesin, pusat kerja, departemen, pabrik) dengan spesifikasi yang dimiliki saat ini 

dalam satuan waktu tertentu (Gaspersz, 2005). Perhitungan available capacity dilakukan dengan 

formula berikut (Gaspersz, 2005) : 

Available Capacity = jumlah mesin x efisiensi x utilisasi x jumlah hari/bulan x jumlah jam 

kerja/hari. 

Hartanto (2013) menyatakan perhitungan kebutuhan kapasitas tiap periode dapat dilakukan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = ∑ 𝑎𝑘𝑏𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Di mana : 

aik = waktu operasi pengerjaan produk k pada stasitun kerja i. 

bik = jumlah produk k yang akan dijadwalkan pada periode j. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Perhitungan Available Capacity 

Tabel 1. Available Capacity Tahun 2016 

 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des 

1 
138

2,4 

138

2,4 

1451

,52 

1451

,52 

138

2,4 

1520

,64 

1105

,92 

1520

,64 

1451

,52 

1520

,64 

1520

,64 

138

2,4 

Keterangan  : P adalah periode. 

    W adalah workcenter. 

 

3.2. Perhitungan Needed Capacity 

Tabel 2. Needed Capacity Tahun 2016 

No Demand 
Jumlah 

(Unit) 

Total 

Waktu 

WC 1 

1 Deck Equipment Kapal Tanker 17500 DWT Hull 288 (145)   

1.1 Hydraulic Comb. Windlass CH 60, 170 kN x 9 m/min 2 128,82 

1.2 Hydraulic Double Mooring Winch 100 kN x 15 m/min Fore Rope 64 2 231,54 

1.3 Cargo Hose Handling Crane SWL 10 T x 15 M 1 185,72 

1.4 Spare Part Crane 1 70,47 

1.5 Provision Crane SWL 0,9 T x 9 M 1 67,32 

2 Deck Equipment Kapal Tanker 17500 DWT Hull 349 (193)   

2.1 Hydraulic Comb. Windlass CH 60, 170 kN x 9 m/ min 2 128,82 

2.2 Hydraulic Double Mooring Winch 100 kN x 15 m/min Fore Rope 64 2 231,54 

2.3 Cargo Hose Handling Crane SWL 10 T x 15 M 1 185,72 

W P 
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2.4 Spare Part Crane 1 70,47 

2.5 Provision Crane SWL 0,9 T x 9 M 1 67,32 

3 Deck Equiement Kapal Tanker 17500 DWT Hull 349 (177)   

3.1 Hydraulic Comb. Windlass CH 60, 170 kN x 9 m/ min 2 128,82 

3.2 Hydraulic Double Mooring Winch 100 kN x 15 m/min Fore Rope 64 2 231,54 

3.3 Cargo Hose Handling Crane SWL 10 T x 15 M 1 185,72 

3.4 Spare Part Crane 1 70,47 

3.5 Provision Crane SWL 0,9 T x 9 M 1 67,32 

4 Deck Equipment Kapal Tug Boat (184)   

4.1 Hydraulic Double Windlass CH 26 29 kN x 10 m/min 1 218,27 

4.2 Towing Hook SWL 350 kN 1 69,67 

 

Tabel 2. Needed Capacity Tahun 2016 (lanjutan) 

No Demand 
Jumlah 

(Unit) 

Total 

Waktu 

WC 1 

5 Deck Equipment Kapal Perintis 750 GT (202)   

5.1 Hydraulic Topping Winch 4T x 20 m/min 1 4,3 

5.2 Hydraulic Cargo Winch 3T x 20 m/min 1 8,7 

5.3 Hydraulic Slewing Winch 2T x 20 m/min 1 8,1 

5.4 Hydraulic Double Windlass 3,8 T x 10 m/min 1 85,39 

5.5 Hydraulic Steering Gear 2 x 20 kNm 1 22,32 

6 Deck Equipment Kapal Perintis 750 GT (204)   

6.1 Hydraulic Topping Winch 4T x 20 m/min 1 4,3 

6.2 Hydraulic Cargo Winch 3T x 20 m/min 1 8,7 

6.3 Hydraulic Slewing Winch 2T x 20 m/min 1 8,1 

6.4 Hydraulic Double Windlass 3,8 T x 10 m/min 1 85,39 

6.5 Hydraulic Steering Gear 2 x 20 kNm 1 22,32 

7 Deck Equipment Kapal Perintis 1200 GT (226)   

7.1 Hydraulic Steering Gear 2 x 2,5 T 2 51,68 

7.2 Hydraulic Double Windlass CH 34 – 43 kN x 10 m/min 2 419,16 

7.3 Electric Capstan D375 2 32,46 

7.4 Fixed Boom Crane SWL 2,5 T x 9 m 2 98,74 

8 Deck Equipment Kapal Perintis 1200 GT (232)   
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8.1 Hydraulic Steering Gear 2 x 2,5 T 1 25,84 

8.2 Hydraulic Double Windlass CH 34 – 43 kN x 10 m/min 1 209,58 

8.3 Electric Capstan D375 1 16,23 

8.4 Fixed Boom Crane SWL 2,5 T x 9 m 1 49,37 

9 Deck Equipment Kapal Perintis 1200 GT (231)   

9.1 Hydraulic Steering Gear 2 x 2,5 T 2 51,68 

9.2 Hydraulic Double Windlass CH 34 – 43 kN x 10 m/min 2 419,16 

9.3 Electric Capstan D375 2 32,46 

9.4 Fixed Boom Crane SWL 2,5 T x 9 m 2 98,74 

10 Deck Equipment Kapal Perintis 200 GT (388)   

10.1 Hydraulic Comb. Windlass R & L 25 kN 1 86,2 

10.2 Hydraulic Ramp. Windlass R & L 25 kN 1 79,08 

10.3 Hydraulic Steering Gear 2 x 15 kN 1 25,92 

11 Electric Capstan (238) 1 16,16 

12 Electric Capstan (239) 1 16,16 

13 Deck Equipment Kapal Angkut Ternak (244)   

13.1 Hydraulic Comb. Windlass 50 kN – CH 34 1 218,46 

13.2 Hydraulic Capstan 30 kN 1 5,05 

13.3 Hydraulic Steering Gear 80 kN (2x40 kN) 1 18,52 

13.4 Fixed Boom Crane 30 kN x 11 m 1 68,91 

14 Deck Equipment Kapal Angkut Ternak (245)     

 

Tabel 2. Needed Capacity Tahun 2016 (lanjutan) 

No Demand 
Jumlah 

(Unit) 

Total 

Waktu 

WC 1 

14.1 Hydraulic Comb. Windlass 50 kN – CH 34 1 218,46 

14.2 Hydraulic Capstan 30 kN 1 5,05 

14.3 Hydraulic Steering Gear 80 kN (2x40 kN) 1 18,52 

14.4 Fixed Boom Crane 30 kN x 11 m 1 68,91 

15 Anchor Windlass-CH 12,5 (240) 1 32,59 

16 Steering Gear 4(2x2)KN (242) 1 9,82 

17 Anchor Windlass-CH 12,5 (243) 1 32,59 

18 Steering Gear 4(2x2)KN (241) 1 9,82 
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19 Deck Equipment Kapal Roro 500 GT (247)     

19.1 27 kN Hyd. Comb. Windlass CH 24 03 (R+L) 2 118,36 

19.2 25 kN Hyd. Ramp Winch (R+L) 2 46,18 

19.3 30 (2 x 15) kNm Hyd. Steering Gear 1 34,12 

20 Deck Equipment Kapal Roro 500 GT (246)     

20.1 27 kN Hyd. Comb. Windlass CH 24 03 (R+L) 2 118,36 

20.2 25 kN Hyd. Ramp Winch (R+L) 2 46,18 

20.3 30 (2 x 15) kNm Hyd. Steering Gear 1 34,12 

21 Deck Equipment Kapal Perintis 1200 GT (248)     

21.1 50 (2x25) kNm Hydraulic Steering Gear 1 25,84 

21.2 43 kN Hydraulic Comb. Double Windlass CH 30 1 209,58 

21.3 50 kN Electric Vertical Capstan 1 16,23 

21.4 Fixed Boom Crane SWL 2,5 T x 10 m 1 49,37 

22 Deck Equipment Kapal Perintis 1200 GT (249)     

22.1 50 (2x25) kNm Hydraulic Steering Gear 1 25,84 

22.2 43 kN Hydraulic Comb. Double Windlass CH 30 1 209,58 

22.3 50 kN Electric Vertical Capstan 1 16,23 

22.4 Fixed Boom Crane SWL 2,5 T x 10 m 1 49,37 

23 Deck Equipment Kapal Perintis 2000 GT (252)   

23.1 Hydraulic Steering Gear 1 23,92 

23.2 Hydraulic Comb. Windlass 1 170,37 

23.3 Fix Boom Crane 1 277,52 

24 60 (3x30) KN Steering Gear (251)   

24.1 Hydraulic Steering Gear 1 23,92 

24.2 Hydraulic Comb. Windlass 1 170,37 

24.3 Fix Boom Crane 1 277,52 

25 Deck Equipment Kapal Ferry Roro 750 GT [NB.0184] (253)   

25.1 Hydraulic Steering Gear System 1 24,72 

25.2 Hydraulic Comb. Double Windlass and Drum 1 180,36 

25.3 Hydraulic Ramp Winch 1 113,04 

26 Deck Equipment Kapal 5000 GT dan Kamp. Port Link III (254)     

 

Tabel 2. Needed Capacity Tahun 2016 (lanjutan) 
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No Demand 
Jumlah 

(Unit) 

Total 

Waktu 

WC 1 

26.1 50 kN Hyd. Mooring Winch 1 143,54 

26.2 50 kN Hyd. Mooring Winch 1 143,54 

26.3 50 kN Hyd. Mooring Winch 1 143,54 

26.4 75 kN Hyd. Mooring Winch 1 67,38 

 

 

 

3.3. Analisis Analisis Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 

Tabel 3. Keputusan Workcenter 1 

Periode 
Available 

Capacity (jam) 

Needed 

Capacity 

(jam) 

Kekurangan / 

Kelebihan 

Kapasitas (jam) 

Keputusan 
Tingkat 

Utilitas (%) 

1 1382,40 0 1382,40 Layak 0 

2 1382,40 128,81 1253,59 Layak 9,32 

3 1451,52 0 1451,52 Layak 0 

4 1451,52 233,61 1217,91 Layak 16,09 

5 1382,40 58,57 1323,83 Layak 4,24 

6 1520,64 2330,2 -809,56 Tidak Layak 153,24 

7 1105,92 3176,62 -2070,70 Tidak Layak 287,24 

8 1520,64 0 1520,64 Layak 0 

9 1451,52 1545,66 -94,14 Tidak Layak 106,49 

10 1451,52 0 1451,52 Layak 0 

11 1520,64 0 1520,64 Layak 0 

12 1382,40 0 1382,40 Layak 0 

 

4. KESIMPULAN 
4. Berdasarkan kebutuhan kapasitas dan kapasitas tersedia pada Tabel 1 dan 2 diperoleh 

average available capacity  untuk Workcenter 1 adalah 1167,68 jam dan average needed capacity 

untuk Workcenter 1 adalah 622,79 jam. 

5. Tabel 3 menunjukkan keadaan Workcenter 1 pada tiap periodenya, workcenter tersebut 

mengalami overcapacity pada periode 6, 7 dan 9. Kelebihan kapasitas terbesar terjadi pada periode 

ke 7, yaitu sebesar 2,87 kali dari kapasitas yang tersedia. Sedangkan undercapacity terbesar terjadi 

pada periode ke 8 dan 11, yaitu sebesar 1520,64 jam. 

6. Workcenter 1 mengalami keadaan yang berfluktuasi pada tahun 2016. Terdapat periode 

dengan tingkat utilitas yang sangat tinggi, sampai dengan 287,24 %. Namun terdapat periode dengan 

tingkat utilitas 0%, yang menunjukkan pada periode tersebut workcenter 1 sedang tidak digunakan 

untuk memproduksi alat-alat deck machinery. 

7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kemungkinan 

permasalahan yang menyebabkan berfluktuasinya tingkat utilitas adalah perencanaan produksi 

kurang memperhatikan tingkat utilitas masing-masing periode. Hal ini didukung dengan 
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penggunaan strategi produksi make to order di mana produksi dilakukan ketika pesanan datang, hal 

ini memberikan kesulitan dalam melakukan manajemen produksi. Walaupun demikian, akan lebih 

baik jika dapat melakukan negosiasi delivery date lebih awal dengan mempertimbangkan tingkat 

utilitas workcenter. 
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Abstrak 

Proyek struktur Rom Bin merupakan struktur yang dipesan oleh perusahaan pertambangan di 

Banyuwangi dengan tonnage 76,47 ton. Rom Bin merupakan suatu struktur yang dibangun dengan 

spesifikasi material khusus karena di pesan dengan fungsi yang fokus pada kekuatan dan lama 

waktu pemakaian. Dengan spesifikasi tersebut tentunya mengakibatkan perbedaan perlakuan dan 

lama waktu proses pengerjaan. Sehingga diperlukan suatu sistem penjadwalan yang tepat agar 

proyek dapat berjalan dengan tepat waktu dan biaya.Proses penjadwalan pada proyek akan 

menjadi lebih akurat apabila menggunakan metode PERT. Ketidakpastian waktu pengerjaan proyek 

dicerminkan dengan tiga estimasi yaitu durasi optimis (to) , most likely (tm) dan durasi pesimis (tp). 

Dan dalam penggunaanya digunakan nilai rata-rata (te) dari ketiga cerminan waktu tersebut untuk 

menentukan umur proyek serta pembuatan kurva probabilitas. Dari nilai rata-rata durasi tersebut 

pula akan dilakukan analisa menggunakan crashing terhadap waktu optimum pengerjaan proyek 

dengan menggunakan konfigurasi penambahan jam kerja (man hours). Hasil analisis waktu 

pengerjaan proyek menggunakan metode PERT adalah 174 hari dengan biaya Rp. 370.355.800,-. 

Untuk mendapatkan suatu proyek memiliki nilai yang tepat waktu dan biaya maka dilakukan 

perhitungan optimum menggunakan metode crashing dengan konfigurasi penambahan jam lembur 

yang menghasilkan waktu optimum proyek selama 154 hari dengan total biaya Rp. 359.208.356,-. 

 

Kata kunci : Crashing, Probabilitas, Project Evaluation and Review Technique (PERT), Waktu 

Optimum 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

PT. Lintech Duta Pratama adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang engineering-

manufaktur. Perusahaan tersebut telah didirikan sejak tahun 1998 dan berpusat di kota Surabaya. 

Dalam perkembanganya, PT. Lintech memberikan pelayanan dalam bidang Teknik Sipil dan 

Industri, struktur baja, mekanikal dan elektrikal, fabrikasi untuk karbon, stainless dan logam eksotis 

lainya di struktur baja, plate works dan piping. Namun yang menjadi fokus pada penelitian kali ini 

adalah proses produksi Rom Bin (plate works structure)  milik perusahaan pertambangan di 

Banyuwangi  dengan tonnage 76,47 ton.  

Rom Bin merupakan suatu struktur platwork yang nantinya akan digunakan sebagai hopper pada 

proses pengolahan material tambang. Dilihat dari segi fungsi, Rom Bin harus memiliki kekuatan 

dan kekerasan yang lebih tinggi agar tidak terjadi perubahan bentuk yang terlalu besar serta memilki 

umur pemakaian yang lebih panjang dengan menggunakan pelapisan permukaan (liner). Untuk 

pelapisan sendiri diperlukan material khusus yang memiliki struktur lebih keras, yaitu material jenis 

bissalloy.  Dengan adanya spesifikasi khusus pada material tentunya diperlukan perlakuan khusus 

pula pada proses pengerjaannya. Material yang memiliki struktur lebih keras akan mendapatkan 

perlakuan heat treatment yang pastinya memerlukan waktu yang lebih lama dari pengerjaan material 

jenis lain yang tidak memerlukan perlakuan tersebut. Waktu yang lama untuk kedatangan material, 

tonnage proyek yang tinggi serta variasi perlakuan yang banyak terhadap material dapat menjadi 
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salah satu faktor yang menyebebkan proyek tidak selesai dengan tepat waktu. Untuk menghindari 

keterlambatan tentunya diperlukan manajemen penjadwalan yang baik agar proyek dapat selesai 

dengan tepat waktu dan biaya. 

Metode yang sering digunakan dalam penjadwalan adalah menggunakan metode bar chart dan 

CPM. Namun metode tersebut digunakan untuk aktivitas proyek dengan waktu ketidakpastian 

minimal. Padahal, dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus pada material diperlukan metode lain 

yang lebih dapat mencerminkan kebutuhan waktu yang lebih tepat pada pengejaan proyek. Menurut 

sistem yang berlaku di PT.Lintech sendiri, dalam satu waktu tidak  hanya berfokus dalam satu 

proyek. Namun perusahaan akan mengerjakan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan 

sehingga diperlukan suatu sistem manajemen dan perkiraan serta perhitungan yang tepat agar proyek 

dapat berjalan dengan tepat. 

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis akan menganalisa penjadwalan dan evaluasi 

pembuatan struktur dengan menggunakan metode Project Evaluation and Review Technique 

(PERT). Ketidakpastian dalam durasi pengerjaan proyek dengan metode PERT dicerminkan dengan 

tiga nilai estimasi yaitu durasi optimis (to), durasi most likely (tm) dan durasi pesimis (tp), sehingga 

dapat diamati lintasan kritis pada penjadwalan proyek struktur dan dapat dilihat durasi yang pasti 

dari masing-masing kegiatan untuk memungkinkan proyek struktur Rom Bin dapat diselesaikan 

sesuai dengan perencanaan.  Selain untuk mengetahui durasi dari proyek,  juga diperlukan  untuk 

memperkirakan waktu optimum proyek yang akan dihitung menggunakan metode crashing. Hal ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tidak melakukan perhitungan waktu optimum, 

dan hanya melakukan penelitian untuk penjadwalan dan analisis bentuk kurva probabilitas proyek 

saja. 

 

2. METODOLOGI 

 

2.1. Studi Literatur 

Referensi sangat dibutuhkan untuk mengerjakan penelitian dalam tugas akhir ini. Teori – teori 

pendukung yang berkaitan dengan penelitian didapatkan dari berbagai referensi. Studi ini dilakukan 

untuk menganalisa data-data apa sajakah yang dibutuhkan dalam proses analisa penjadwalan proyek 

untuk penyelesaian Tugas Akhir. 

 

2.2. Pengumpulan Data 

Penelitian ini dibuat untuk dapat merencanakan penjadwalan proyek yang tepat menggunakan 

metode PERT. Untuk mendukung analisa tersebut, penulis menggunakan proyek pembuatan Rom 

Bin di PT. LINTECH DUTA PRATAMA. 

Untuk mempermudah dalam proses analisa dalam penentuan durasi diperlukan data-data pendukung 

yang berkaitan dengan proyek tersebut seperti : 

1. Project information, berisi tentang informasi tentang proyek dan target proyek yang harus 

dicapai. 

2. RFI (Request for Inspection), berisi tentang permintaan inspeksi yang digunakan sebagai 

acuan progress suatu proyek 

3. Optimis time (to) dan pesimis time (tp) yang digunakan untuk melakukan penjadwalan 

melalui proses interview staf ahli. 

4. Budget plan, berisi tentang biaya standar yang harus dikeluarkan selama proyek 

berlagsung. Mulai dari biaya material dan jumlah tenaga kerja 

 

2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan pelaksana proyek. Data-data tersebut diperoleh 

saat penulis melakukan On The Job Training di PT. LINTECH DUTA PRATAMA untuk proyek 

pembuatan Rom Bin. Sedangkan data optimis time dan pesimis time diperoleh dari hasil interview 

terhadap pihak kontraktor. 

 

2.4. Penyusunan Network Planning dan Identifikasi Jalur Kritis 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dimana dimulainya pembuatan model jaringan kerja dan 

dilanjutkan dengan identifikasi jalur kritis yanga akan menjadi model dasar dari analisa penjadwalan 

proyek Rom Bin sehingga dapat diketahui penjadwalan dan alternatif yang tepat dalam proses 

pengerjaan proyek 
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2.5.  Perancangan Parameter Konfigurasi 

Tahap perancangan perancangan konfigurasi adalah tahapan dimana akan ditentukan parameter 

yang terdapat dalam model dasar yanga akan dikonfigurasi variabelnya anatara lain: 

1. Penambahan jam lembur (overtime/manhours) 

2. Penambahan tenaga kerja (manpower) 

 

2.6. Penentuan Alternatif Untuk Mengantisipasi Keterlambatan Proyek 

Tahap penentuan alternative untuk mengantisipasi keterlambatan proyek dilakukan crash cost untuk 

melakukan percepatan dengan melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Menghitung biaya langsung selama dilakuakan percepatan sesuai jumlah jam orang 

(manhousr) orang yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek. 

2. Menghitung biaya langsung setelah dilukan percepatan 

2.7. Analisis Data 
Data terkait yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisa dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menyusun jaringan kerja dan hubungan saling ketergantungan (network diagram) 

2. Menghitung durasi kegiatan berdasarkan produktivitas pekerja 

3. Menentukan tiga asumsi durasi aktivitas, yaitu: optimistic time, most likely time dan 

pesimistic time 

4. Menghitung rata-rata durasi dengan menggunakan persamaan  

𝑡𝑒 =
𝑎+4𝑚+𝑏

6
           (2.1) 

5. Menghitung standar deviasi masing-masing kegiatan dengan persamaan  

𝑆 = ( 
1

6
 )(b – a)       (2.2) 

6. Menghitung varians menggunakan persamaan 

V(te)= 𝑆2 = [( 
1

6
 )(b – a)]^2         (2.3) 

Dan dilanjutkan dengan perhitungan total varians dengan persamaan, 

𝑆𝑒 = √Ʃ 𝑉(𝑡𝑒)                              (2.4) 

7. Menentukan lintasan kritis dari digram network. 

8. Membuat kurva probabilitas 

9. Menganalisa alternative yang tepat untuk mengantisipasi keterlambatan proyek dengan 

crash cost. Didahului dengan menentukan tingkat produktivitas sebelum dilakukan crashing 

menggunakan persamaan, 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
                  (2.5) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑚 =  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 

8 𝑗𝑎𝑚
                 (2.6) 

 

Sehingga produktivitas harian sesudah crash= (8 𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑚) +
(𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑎𝑚                                                                     (2.7) 

 

Dan kemudian dilakuakn perhitungan, 

Crash Duration (Kurun waktu yang dipersingkat) adalah: 

 

𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ
                      (2.8) 

 

𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖 + 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟/ℎ𝑎𝑟𝑖  (2.9) 

 

Sehingga crash cost (biaya untuk waktu yang dipersingkat) adalah: 

𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎/ℎ𝑎𝑟𝑖     (2.10) 

 

Perhitungan yang dilakukan untuk menetukan sudut kemiringan (berdasarkan grafik waktu dan 

biaya suatu kegiatan) atau lebih dikenal dengan slope (penambahan biaya langsung untuk 

mempercepat suatu aktivitas per satuan waktu adalah (Soeharto,1999): 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑐𝑜𝑠𝑡−𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
     (2.11) 
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10. Memberikan kesimpulan dan saran 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rom Bin adalah sebuah hopper atau corong yang berfungsi sebagai tempat masuknya material hasil 

pertambangan yang di tuang dari dalam truk pengangkut material tambang. Rom Bin ini nantinya 

akan beroperasi di suatu perusahaan pertambangan emas di Banyuwangi. Berikut spesifikasi dari 

proyek Rom Bin yang akan dianalisis: 

Nama Proyek  : Rom Bin Stockpile Hopper 

Owner   : Perusahaan Pertambangan Banyuwangi 

Tinggi keseluruhan : 10,914 meter 

Panjang alas  : 7,79 meter 

Lebar alas  : 1,132 meter 

Panjang atap  : 7,725 meter 

Lebar Atap  : 6,73 meter 

Total weight  : 76.473,5 kg 

Bahan   : Bissalloy 400 dan A36 

 

3.1.  Tahap Pembangunan Rom Bin 

Penentuan metode dalam proses pembangunan proyek Rom Bin juga dilakukan. Fasilitas yang 

dimiliki pada suatu perusahaan dijadikan sebagai dasar dalam penetuan metode pembangunan suatu 

proyek. Metode yang diaplikasikan dalam pembangunan proyek Rom Bin adalah metode fabrikasi 

pada umumnya, dimana pembangunan suatu proyek konstruksi dibagi menjadi tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. PO Award 

2. Engineering-Drawing 

3. Procurement 

4. Marking/Cutting (M/C)  

5. Machining Process 

6. Fit Up 

7. Welding 

8. Finishing 

9. Trial Assembly 

10. Painting 

Proses pengecatan sendiri terdiri dari tiga tahap, yaitu  

a. Sand blasting dan primer coat 

b. Second coat 

c. Top coat 

11. Instal Liner 

12. Packing/Delivery 

 

3.2. Network Planing 

Berdasarkan proses penelitian melalui historical proyek dan wawancara project engineer proyek 

pengerjaan Rom Bin maka disusun WBS (Work Breakdown Structure) sebagai berikut: 

1. Proyek Pembangunan ROM BIN – OPP PAINT (10-BIN-01) 

1.A Project Award 

1.B Engineering 

1.B.1 Shop Drawing 

1.B.2 Approval 

1.C Procurement 

1.D Fabrication 

1.D.1 Cutting-Marking 

1.D.2 Machining Process 

1.D.3 Fit Up 

1.D.4 Welding 

1.D.5 Finishing 

1.D.6 Trial Assembly 
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1.E Painting 

1.E.1 Blasting – Primer 

1.E.2 Second Coat  

1.E.3 Top Coat 

1.F Instal Liner 

1.G Packing/Delivery 

Setelah mneyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan, langkah 

berikutnya adalah memberikan kurun waktu masing-masing kegiatan dan dilanjutkan dengan 

mengidentifikasi jalur kritis. Tabel 3.1 merupakan pengelompokan aktivitas serta predecessor 

proyek Rom Bin : 

Table 3.1 Daftar Pengelompokan aktivitas dan predecessor proyek Rom Bin 

Nama 

Kegiatan 

Aktivitas Kegiatan 

Pengikut 

A 

 

B 

C 

D 

 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

K 

L 

M 

N 

O 

Project Award 

Engineering 

Shop Drawing 

Approval 

Procurement 

Fabrikasi 

Marking/Cutting 

Machining Process 

Fit Up 

Welding 

Finishing 

Trial Assembly 

Painting 

Blasting-Primer Coat 

Second Coat 

Top Coat 

Instal Liner 

Packing/Delivery 

- 

 

A 

B 

B 

 

C 

E 

E 

G 

F,H 

I 

 

J 

K 

L 

M 

N 

 

Setelah mendapatkan daftar pekerjaan yang akan dilakukan pada proyek pembangunan Rom Bin 

maka dilakukan input data berupa waktu pengerjaan yang paling mungkin (m), waktu pengerjaan 

optimis (a) dan waktu pengerjaan pesimis (b). data yang di masukan didapat dari data historical dan 

wawancara yang dilakukan dengan Project Engineer (PE) proyek pembangunan Rom Bin. Tabel 

3.2 merupakan data hasil penentuan waktu pengerjaan proyek sebagai berikut: 

 

Table 3.2 Penentuan perkiraan waktu aktivitas 

No Aktivitas a m b 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

PO Award 

Engineering 

Shop Drawing 

Approval 

Procurement 

Fabrikasi 

Marking/Cutting 

Machining Process 

Fit Up 

Welding 

Finishing 

Trial Assembly 

Painting 

Blasting-Primer Coat 

Second Coat 

Top Coat 

Instal Liner 

Packing/Delivery 

1 

 

52 

10 

26 

 

19 

26 

38 

12 

8 

3 

 

16 

14 

12 

12 

3 

1 

 

54 

12 

28 

 

21 

28 

40 

14 

10 

5 

 

18 

16 

14 

14 

5 

1 

 

56 

14 

30 

 

26 

33 

45 

19 

15 

10 

 

23 

21 

19 

19 

10 
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Sehingga dapat dihasilkan waktu rata-rata (te) pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Nilai (te) masing-masing kegiatan 

Nama 

Kegiatan 

Aktivitas te 

A 

 

B 

C 

D 

 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

 

K 

L 

M 

N 

O 

Project Award 

Engineering 

Shop Drawing 

Approval 

Procurement 

Fabrikasi 

Marking/Cutting 

Machining Process 

Fit Up 

Welding 

Finishing 

Trial Assembly 

Painting 

Blasting-Primer Coat 

Second Coat 

Top Coat 

Instal Liner 

Packing/Delivery 

3 

 

54 

12 

28 

 

21.5 

28.5 

40.5 

14.5 

10.5 

5.5 

 

18.5 

16.5 

14.5 

14.5 

5.5 

Setelah penjadwalan dengan nilai (te) diperoleh, prinsip perhitungan selanjutnya adalah menentukan 

waktu tercepat dan terlama kegiatan tersebut. Dari diagram jaringan kerja pada lampiran 1 

dikonversikan kedalam tabel 3.4 untuk menentukan urutan kejadian atau peristiwa setiap harinya. 

Diagram kerja juga menunjukan tahapan pengerjaan proyek Rom Bin secacara kronologis. Data 

analisis network planning proyek terdapat dalam tabel 3.4 berikut ini: 

 

Table 3.4 Data analisis Network Planning 

Nama 

Kegiatan 

Kegiatan (te) 

hari 

Predecessor Jenis 

Keterkaitan 

A PO Award 1 --- --- 

B Shop Drawing 54 A F-S 

C Approval 12 B F-S 

D Procurement 28 B S-S 

E Marking/Cutting 21.5 C F-S 

F Machining  Process 28.5 E F-S lead 5 

G Fit Up 40.5 E F-S lead 5 

H Welding 14.5 G F-S lead 7 

I Finishing 10.5 F,H F-S lead 4 

J Trial Assembly 5.5 I F-S 

K Blasting-Primer Coat 18.5 J F-S 

L Second Coat 16.5 K S-S lag 4 

M Top Coat 14.5 L S-S lag 4 

N Instal Liner 14.5 M S-S lag 2 

O Packing/Delivery 5.5 N F-S lead 1 

 

Setelah dilakukan analisi network planing maka dilakuakn penggambaran jaringan kerja dari proyek 

sebagai berikut: 
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Dan dilanjutkan analisi jalur kritis melalui  nilai ES, EF, LF dan TF yang terdapat dalam tabel 4.5 

Tabel 4.5 Analisis durasi ES, EF, LS, LF dan TF 

Nama 

Kegiatan 

(te) 

Hari 

Predecessor Jenis 

Keterkaitan 

ES 

(hari) 

EF 

(hari) 

LS 

(hari) 

LF 

(hari) 

TF 

(hari) 

A 1 --- --- 0 1 0 1 0 

B 54 A F-S 1 55 1 55 0 

C 12 B F-S 55 67 55 67 0 

D 28 B S-S 55 83 55 95.5 12.5 

E 21.5 D F-S 67 88.5 67 88.5 0 

F 28.5 E F-S lead 5 83.5 112 83.5 127.5 15.5 

G 40.5 E F-S lead 5 83.5 124 83.5 124 0 

H 14.5 G F-S lead 7 117 131.5 117 131.5 0 

I 10.5 F,H F-S lead 4 127.5 138 127.5 138 0 

J 5.5 I F-S 138 143.5 138 143.5 0 

K 18.5 J F-S 143.5 162 143.5 162 0 

L 16.5 K S-S lag 4 147.5 166 147.5 166 0 

M 14.5 L S-S lag 4 151.5 168 151.5 168 0 

N 14.5 M S-S lag 2 154.5 169 154.5 169 0 

O 5.5 N F-S lead 1 168 173.5 168 173.5 0 

Sehingga dari tabel 3.5 dapat dilihat tingkat kekritisan masing-masing kegiatan yang dapat dilihat 

dalamtabel 3.6 berikut ini, 

 

Table 3.6 Tingkat Kekritisan kegiatan hasil penjadwalan 

Nama 

Kegiatan 

(te) 

hari 

Predecessor Jenis 

Keterkaitan 

TF 

(hari) 

Keterangan 

A 1 --- --- 0 Kritis 

B 54 A F-S 0 Kritis 

C 12 B F-S 0 Kritis 

D 28 B S-S 12.5 Tidak Kritis 

E 21.5 D F-S 0 Kritis 

F 28.5 E F-S lead 5 15.5 Tidak Kritis 

G 40.5 E F-S lead 5 0 Kritis 

H 14.5 G F-S lead 7 0 Kritis 

I 10.5 F,H F-S lead 4 0 Kritis 

J 5.5 I F-S 0 Kritis 

K 18.5 J F-S 0 Kritis 

L 16.5 K S-S lag 4 0 Kritis 

M 14.5 L S-S lag 4 0 Kritis 

N 14.5 M S-S lag 2 0 Kritis 
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O 5.5 N F-S lead 1 0 Kritis 

Dalam membuat kurva probabilitas maka harus dilakukan perhitungan total varians kegiatan kritis 

dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.3 dan 2.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Tabulasi S dan V 

Nama 

Kegiatan 

(te) 

hari 

Predecessor Jenis 

Keterkaitan 

Deviasi 

Standar 

S = 1/6 

(b-a) 

Varians 

V(te) = 

s^2 

A 1 --- --- 0 0 

B 54 A F-S 0.6667 0.444 

C 12 B F-S 0.6667 0.444 

E 21.5 D F-S 1.1667 1.361 

G 40.5 E F-S lead 5 1.1667 1.361 

H 14.5 G F-S lead 7 1.1667 1.361 

I 10.5 F,H F-S lead 4 1.1667 1.361 

J 5.5 I F-S 1.1667 1.361 

K 18.5 J F-S 1.1667 1.361 

L 16.5 K S-S lag 4 1.1667 1.361 

M 14.5 L S-S lag 4 1.1667 1.361 

N 14.5 M S-S lag 2 1.1667 1.361 

O 5.5 N F-S lead 1 1.1667 1.361 

TOTAL 14.50 

 

Sehingga dari nilai varians diatas dapat dilakukan perhitungan terhadapa nilai probabilitas proyek 

sebagai berikut, 

Table 4.8 Durasi Probabilitas 

Target Penyelesaian 

(hari) 

Deviasi Z Probabilitas 

(%) 

161 -3.4148 0.02 

162 -3.1521 0.15 

163 -2.8894 0.19 

164 -2.6267 0.43 

165 -2.3641 0.90 

166 -2.1014 1.78 

167 -1.8387 3.31 

168 -1.5760 5.76 

169 -1.3134 9.46 

170 -1.0507 14.70 

171 -0.7880 21.55 

172 -0.5253 29.98 

173 -0.2627 39.65 

174 0 50.00 

175 0.2627 59.37 

176 0.5253 71.70 

177 0.7880 76.16 

178 1.0507 85.26 

179 1.3134 91.70 

180 1.5760 93.60 

181 1.8387 96.85 

182 2.1014 97.71 

183 2.3641 99.01 

184 2.6267 99.61 

185 2.8894 99.74 

186 3.1521 99.91 

187 3.4148 99.97 

Sumber : Data Perhitungan (2017) 
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Sehingga apabila nilai probabilitas kemungkinan umur proyek digambarkan dalam bentuk kurva 

probabilitas kemungkinan umur proyek hasilnya akan tampak dalam gambar 4.1 berikut ini: 

Gambar 3.1 Kurva probabilitas dari penjadwalan proyek Rom Bin 

 

Sumbu x pada kurva menjelaskan nilai td atau target durasi dari proyek dan pada sumbu y 

merupakan sumbu yang menjelaskan nilai persentase probabilitas dari  proyek. Sehingga dari kurva 

probabilitas diatas dapat diketahui: 

1. Nilai minimum dari total durasi proyek adalah 161 hari. 

2. Nilai mean dari total durasi proyek adalah 174 hari. 

3. Nilai maksimum dari total durasi proyek adalah187 hari. 

Dari distribusi penyelesaian durasi proyek, diambil durasi yang diharapkan (td) pada persentil 50, 

yaitu 174 hari. Sedangkan kontingensi waktu diambil dari persentil 80 dikurangi dengan persentil 

50 yaitu sebesar 4 hari. Pengambilan kontingensi waktu ini  dikarenakan persentil 80 dianggap 

merupakan waktu dimana peluang terjadi lebih besar. 

Setelah diketahui lama pengerjaan proyek serta kurva probabilitas proyek makla akan dilakuakn 

perhitungan untuk percepatan dari masing-masing kegiatan, berikut ini adalah daftar kegiatan yang 

akan mengalami percepatan pada proyek penegrjaan Rom Bin, 

 

Tabel 3.9 Daftar kegiatan yang mengalami percepatan 

Kegiatan Normal 

Duration 

Keterangan 

PO Award 1 Tidak dipercepat 

Shop Drawing 54 Dipercepat 

Approval 12 Tidak dipercepat karena harus menunggu 

persetujuan dari client dan melakukan revisi 

drawing 

Procurement 28 Tidak dipercepat karena tergantung pada 

pihak supplier penyedia material 

Marking/Cutting 21.5 Dipercepat 

Machining  

Process 

28.5 Dipercepat 

Fit Up 40.5 Dipercepat 

Welding 14.5 Dipercepat 

Finishing 10.5 Dipercepat 

Trial Assembly 5.5 Dipercepat 
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Blasting-Primer 

Coat 

18.5 Tidak dipercepat karena harus menunggu 

lapisan cat benar-benar kering 

Second Coat 16.5 Tidak dipercepat karena harus menunggu 

lapisan cat benar-benar kering 

Top Coat 14.5 Tidak dipercepat karena harus menunggu 

lapisan cat benar-benar kering 

Instal Liner 14.5 Dipercepat 

Packing/Delivery 5.5 Tidak dipercepat 

Dari perhitungan di dapatkan crash duration dari kegiatan shop drawing adalah selama 37 hari. 

Untuk selanjutnya crash duration aktivitas lain dapat dilihat pada table 3.10. 

 

Tabel 3.10 Crash duration masing-masing kegiatan 

 

Telah diketahui bahwa tarif standar perjam pekerja di PT. Lintech Duta Pratama dapat dilihat pada 

tabel 3.11, seta untuk biaya lebur PT. Lintech menggunakan kebijakan mengalikan 1,5 kali gaji 

perjam dijam pertama dan memgalikan 2 kali lipat gaji per jam untuk jam ke 2 dan ke 3 lembur. 

 

Tabel 3.11 Tarif Pekerja Per Jam di PT. Lintech Duta Pratama 

Tarif pekerja Perjam 

Project Engineer Rp. 31.250,- 

Project Admint Rp. 23.450,- 

Drafter Rp. 25.000,- 

Quality Control Rp. 23.450,- 

PPIC Rp. 23.450,- 

Foreman (Mandor) Rp. 21.400,- 

Helper Rp. 20.600,- 

Fitter Rp. 20.600,- 

Welder Rp. 20.600,- 

Painter Rp. 20.600,- 

Marker/Cutter Rp. 20.600,- 

Sehingga didapatkan total biaya untuk durasi kegiatan normal sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Biaya Tenaga Kerja Langsung Untuk Durasi Normal 

 

Kegiatan 

Normal 

Duration 

(hari) 

Total Biaya 

Project Award 1 - 

Shop Drawing 54 Rp. 9.000.000,- 

Approval 12 Rp. 2.200.000,- 

Procurement 28 Rp. 13.507.200 

Marking/Cutting 21.5 Rp. 18.722.200,- 

Machining  Process 28.5 Rp. 12.488.700,- 

Fit Up 40.5 Rp. 99.508.500,- 
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Welding 14.5 Rp. 8.363.600,- 

  Finishing 10.5 Rp. 6.056.400,- 

Trial Assembly 5.5 Rp. 5.582.500,- 

Blasting-Primer Coat 18.5 Rp. 8.106.700,- 

Second Coat 16.5 Rp. 4.851.000,- 

Top Coat 14.5 Rp. 4.263.000,- 

Instal Liner 14.5 Rp. 8.363.600,- 

Packing/Delivery 5.5 Rp. 3.172.400,- 

TOTAL BIAYA LANGSUNG Rp. 204.185.800,- 

Untuk mengatahui biaya yang harus di keluarkan untuk pembangunan Rom Bin aktivitas selanjutnya 

dengan durasi baru aktivitas yang mengalami percepatan dapat dilihat pada tabel 3.13 

Tabel 3.13 Biaya Kerja Langsung Untuk Durasi Dipercepat  

 

Kegiatan 

Durasi Baru 

(Hari) 

Total Biaya Normal 

(Rp) 

Shop Drawing 37 Rp 14.087.500,- 

Approval - `- 

Procurement - - 

Marking/Cutting 16,5 Rp. 25.657.500,- 

Machining  Process - - 

Fit Up 31,5 Rp. 137.299.850,- 

Welding 11,5 Rp. 11.845.000,- 

Finishing 8 Rp. 8.240.000,- 

Trial Assembly 4,5 Rp. 7.816.350,- 

Blasting-Primer Coat - - 

Second Coat - - 

Top Coat - - 

Instal Liner 11,5 Rp. 11.618.400,- 

Packing/Delivery - - 

 

Dari data yang telah diperoleh diatas, maka akan dilakukan perhitungan cost slope dari masing-

masing kegiatan. Dari cost slope inilah nanti akan dilakukan urutan waktu percepatan dimulai dari  

kegiatan yang memiliki nilai cost yang termurah hingga termahal, berikut ini adalah tabel nilai cost 

slope dari  kegaitan proyek pengerjaan Rom Bin: 

Tabel 3.14 Perhitungan Slop Biaya  untuk masing-masing kegiatan 

Kegiatan 

Durasi Normal Durasi Cepat 
Cost Slope 

(Rp) 
Waktu 

(Hari) 

Biaya 

(Rp) 

Waktu 

(Hari) 

Biaya 

(Rp) 

Shop Drawing 54 9.000.000 37 10.337.500,- 299.268 

Marking/Cutting 21,5 18.722.200 16,5 25.657.500 1.387.060 

Fit Up 40,5 99.508.500 31,5 138.206.250 4.199.039 

Welding 14,5 8.363.600 11,5 11.845.000 1.160.467 

Finishing 10,5 6.056.400 8 8.240.000 873.440 

Trial Assembly 5,5 5.582.500 4,5 8.156.250 2.233.850 

Instal Liner 14,5 8.363.600 11,5 11.845.000 1.084.933 

 

Untuk mengetahui durasi proyek dan biaya tenaga kerja langsung setelah proses crashing dapat 

dilihat pada tabel 4.15. 

  Tabel 4.15 Durasi Proyek baru , total biaya langsung disertai daftar aktivitas dengan percepatan. 

Shop 

Drawing 

Finish-

ing 

Instal 

Liner 

Weld- 

ing 

Marking/ 

Cutting 

Trial 

Assembly 

Fit 

Up 
Total Biaya Durasi 

- - - - - - - 204.185.800 174 
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Pada tabel 4.17 akan dilakukan rincian perhitungan biaya tenaga kerja tidak langsung pada kegiatan 

non fabrikasi. 

Tabel 4.16 Rincian biaya tenaga kerja tidak langsung 

No. Uraian Biaya 

Durasi 

Normal 

(hari) 

Jumlah (Rp) 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Kegiatan PO Award 

Dengan rincian : 1 orang project engineer dan upah 

project engineer sebesar @ Rp. 31.250,- per jam 

Kegiatan Progress Control  

Dengan Rincian : 3 orang PPIC Staff dan upah 

PPIC Staff  @Rp. 23.450,- per jam 

Kegiatan  Quality Control 

Dengan rincian : 3 orang QC Staff dimana upah 

QC staff @Rp. 23.450,- per jam 

Monitoring Progress 

Dengan rincian : 1 oran project engineer 

Dimana upah project engineer sebesar @ Rp 

31.250,- per jam 

Administrasi Proyek 

Dengan rincian 1 orang admin proyek 

Dimana upah proyek admin sebesar @Rp 23.450,- 

MDR Book 

Dengan rincian : 2 orang Quality Control Admin 

Dimana upah QC Admin @Rp 23.450,- 

1 

 

 

 

106 

 

 

106 

 

 

 

174 

 

 

174 

 

 

 

6 

250.000,- 

 

 

 

49.526.400,- 

 

 

49.526.400,- 

 

 

 

37.410.000,- 

 

 

27.202.000 

 

 

 

2.251.200 

Total Biaya Tidak Langsung 166.166.000 

Sumber : Data Perhitungan (2017) 

Dari data diatas didapatkan total biaya tidak langsung dari proyek adalah senilai Rp. 166.166.000,- 

Hal ini berarti proyek mengeluarkan biaya tidak langsung sebesar Rp. 955.000,- per hari untuk upah 

tenaga kerja tidak langsung. Apabila umur proyek selesai pada 134 hari, berarti biaya tidak langsung 

dari proyek tidak langsung sebesar 134 hari x Rp. 955.000,- = Rp.127.970.000,-. 

Dari uraian biaya diatas, dapat dilakukan perhitungan waktu optimum dari proyek pengerjaan Rom 

Bin yang dapat dilihat pada biaya terendah yang dikeluarkan dari proyek. Biaya  ini didapatkan 

dengan cara menjumlahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung, lalu ditentukan pada umur 

berapa biaya proyek paling minimal. Tabel 4.18 adalah tabel yng menunjukan perhitungan 

penjumlahan biaya langsung dan tidak langsung untuk penentuan waktu optimum. 

Tabel 4.17 Biaya langsung, biaya tidak langsung dan biaya total proyek 

√ - - - - - - 209.273.356 157 

√ √ - - - - - 211.456.956 155 

√ √ √ - - - - 214.711.755 152 

√ √ √ √ - - - 218.193.156 149 

√ √ √ √ √ - - 225.128.456 144 

√ √ √ √ √ √ - 227.362.306 143 

√ √ √ √ √ √ √ 265.153.657 134 

Umur Proyek 

(hari) 

Total Biaya Langsung 

(Rp) 

Total Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 
Biaya Total (Rp) 

174 204.185.800 166.170.000 370.355.800 

157 209.273.356 149.935.000 359.208.356 

155 211.456.956 148.025.000 359.481.956 

152 214.711.755 145.160.000 359.871.755 

149 218.193.156 142.295.000 360.488.156 

144 225.128.456 137.520.000 362648.456 

143 227.362.306 136.565.000 363.930.306 
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Dan gambar 4.1 adalah grafik yang menunjukan perbandingan biaya langsung, biaya tidak langsung 

dan total proyek pada durasi normal dan dipercepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Hubungan Waktu-Biaya 

Dari tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa waktu paling optimum adalah pada  saat umur proyek 157 

hari, dimana pada saat umur proyek 157 hari total biaya langsung dan tidak langsung dari proyek 

sebesar Rp 359.208.356.-. Biaya total tersebut adalah biaya total yang paling kecil di antara biaya 

total pada durasi-durasi yang lain. Dalam hal ini yang dimaksud biaya total adalah total biaya pekerja 

langsung dan pekerja tidak langsung. Untuk biaya material dan test uji tidak terjadi perubahan 

jumlah dikarenakan apabila waktu proyek semakin cepat atau lama jumlah biaya yang dikeluarkan 

adalah tetap. 
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Abstrak 

Sebagai perusahaan yang memproduksi produk massal (mass production), PT. Indoprima Gemilang 

Engineering perlu mereduksi waste. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan 

yang terjadi dengan menggunakan metode Value Stream Analysis Toolsserta memberikan usulan 

perbaikan terhadap proses produksi klip. Penelitian ini meliputi penggambaran big picture 

mapping, pembobotan wastedengan menyebarkan kuisioner, setelah didapat rata-rata dari 

perhitungan waste, dilakukan perhitungan VALSAT untuk mendapatkan tool yang nantinya dapat 

mengidentifikasi lebih detail wasteyang terjadi selama proses produksi, setelah itu wastedianalisa 

menggunakan fishbone diagram untuk selanjutnya dibuat usulan perbaikan.Dari hasil analisis 

Process Activity Mapping, didapatkan presentase hasil aktivitas VA sebesar 51,54%, aktivitas 

NNVA sebesar 33,74%, aktivitas NVA sebesar 14,72%. Dari 23 aktivitas produksi, terdapat 21,74% 

aktivitas operation, 17,39% aktivitas transport, 39,13% aktivitas inspection, 4,347% aktivitas 

storagedan 17,39% aktivitas delay. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa penyebab 

wasteantara lain seperti permintaan produk yang berubah-ubah, kurangnya ketersediaan box, setup 

matras yang terlalu lama, ataupun masalah dalam perencanaan produksi. Usulan perbaikan yang 

dapat diberikan adalah seperti membuat penjadwalan dan perencanaan produksi yang tepat, 

melakukan monitoring terhadap proses produksi yang berjalan, mempersingkat waktu setting dan 

juga training untuk pekerja. 

Kata kunci : Lean Manufacturing, Waste, Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap industri ditantang untuk meningkatkan kinerjanya untuk merespon dengan cepat dan akurat 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam pasar. Tetapi seringkali beberapa produk kalah 

bersaing dengan kompetitornya disebabkan oleh proses produksi yang tidak efektif dan efisien. 

Salah satu cara meningkatkan efesiensi produksi adalah dengan mereduksi wasteatau pemborosan 

yang terjadi di perusahaan. PT. Indoprima Gemilang Engineering mrupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur otomotif dan machining, di PT. Indoprima Gemilang Engineering ini 

ditemui masalah yang berkaitan dengan waste, yaitu seperti overproduction, lamanya waktu 

menunggu, ketidaksesuaian jadwal produksi dengan proses produksi di workshop dan lain 

sebagainya.  

Dari latar belakang permasalahan tersbut, metode Value Stream Anlysis Tools (VALSAT) adalah 

metode yang dipilih untuk mengidentifikasi dan menganalisis waste karena sesuai dengan karakter 

dan permasalahan perusahaan sehingga saran perbaikan yang tepat dapat diberikan kepada 

perusahaan. 

2. METODOLOGI 

Lean Manufacturing 

Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi 

dan menghilangkan pemborosan (waste), atau aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value 

adding activities) melalui peningktan terus-menerus (continous improvement) dengan cara 

mengalirkan produk (material, work-in-process, output) dan informasi menggunakan sistem tarik 
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(pull system) dari internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan (Gazpers, 

2007).Lean yang diterapkan pada bidang manufaktur disebut Lean Manufacturing. 

Big Picture Mapping 

 Czarnecki dan Loyd (2001) menyatakan Big Picture Mapping merupakan titik awal untuk 

membantu manajemen, engineer, supplier dan konsumen mengenali waste dan mengidentifikasi 

penyebab dari waste tersebut. Big picturemapping adalah metode memvisualisasikan lintasan 

produksi dari produk, termasuk di dalamnya aliran material dan informasi produksi. 

 

Konsep Seven Waste 
Prinsip utama dari pendekatan lean adalah pengurangan atau eliminasi pemborosan (waste). 

Wastebisa diartikan juga sebagai aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi 

throughput perusahaan. Ada tujuh tipe waste(seven wastes) yang diidentifikasikan oleh Shigeo 

Shingo (Hines & Taylor, 2000) yaitu: 1. Over Production, Defect (Reject), Unnecessary Inventory, 

Inappropriate Processing, Excessive Transportation, Waiting/Idledan Unnecessary Motion. 

 

Value Stream Mapping Tools 

 Definisi value stream menurut Womack dan Jones (2003): "Value Stream adalah 

serangkaian semua tindakan spesifik yang diperlukan untuk membawa produk tertentu (baik produk, 

layanan, atau kombinasi keduanya) melalui tiga tugas manajemen penting dari bisnis apapun; 

pemecahan masalah yang berjalan dari konsep melalui perancangan dan teknik terperinci hingga 

peluncuran produk, tugas manajemen informasi yang berjalan teratur melalui penjadwalan terperinci 

hingga pengiriman, dan tugas transformasi fisik yang berjalan dari bahan baku ke produk jadi di 

tangan pelanggan." 

 

Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

 Value stream analysis tools adalah tools yang dikembangkan oleh Hines & Rich (1997) 

untuk mempermudah pemahaman terhadap analisis value stream mapping yang ada sebelumnya dan 

mempermudah membuat perbaikan waste yang terjadi. Berikut adalah tabel VALSAT yang 

digunakan untuk pemilihan tools pada value stream. 

 
(Sumber: Hines and Rich, 1997)  

 

Cause & Effect Diagram 
 Diagram ini disebut juga dengan diagram fishbone atau tulang ikan karena bentuknya 

seperti ikan. Diagram ini digunakan untuk menganalisis dan menentukan faktor-faktor yang 

berpengaruh secara signifikan dalam menentukan karakteristik kulaitas output kerja, mencari 

penyebab-penyebab yang sesungguhnya dari suatu masalah. Penyebab permasalahan dapat 

dijabarkan dalam beberapa hal utama antara lain: manusia, mesin atau peralatan lain, material, 

metode kerja dan lingkungan kerja 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Big Picture Mapping 

 Untuk memahami alur produksi yang terjadi dalam suatu perusahaan maka perlu dibuat 

Gambaran menyeluruh atau current map mengenai proses yang terjadi dalam sistem. Dengan adanya 
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penjabaran mengenai proses aliran informasi dan fisik pemenuhan order klip dapat dijadikan acuan 

dalam membuat gambaran keseluruhan aktifitas perusahaan. Adapun penjabarannya sebagai 

berikut: 

 
Identifikasi Waste Workshop 
 Untuk mendapatkan informasi mengenai pemborosan yang terjadi pada proses produksi 

dapat dilakukan dengan observasi, wawancara maupun menyebar kuisioner. Setelahwaste diketahui 

kemudian dapat dilakukan analisis penyebab permasalahan yang ada. Aktivitas waste workshop 

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap 

mengetahui dan memahami dengan baik proses produksi yang terjadi. Dari hasil kuisoner, diperoleh 

hasil sebagai berikut 

 
 

Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

Berdasarkan hasil pembobotan dari waste yang terjadi dan dari data yang didapatkan, dilakukan 

penentuan tool value stream mapping apa yang paling tepat, guna memetakan aliran nilai (value 

stream) secara detail intuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada sistem produksi klip, 

penentuan ini dilakukan dengan mengalikan skor rata-rata tiap pemborosan (waste ) dengan matriks 

kesesuaian value stream mapping pada tabel VALSAT. Dari hasil perhitungan VALSAT diperoleh 

hasil pemilihan tools sebagai berikut 
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Identifikasi Value Stream dengan Process Activity Mapping 

Hasil dari perhitungan tabel VALSAT didapatkan hasil Process Activity Mapping sebagai tool 

dengan nilai tertinggi dan kemudian dipilih untuk mengidentifikasi waste lebih detail. Hasil dari 

pemetaan aktivitas berdasarkan tool ini adalah  

 
Jika dilihat dari aktivitas yang dilakukan, aktivitas inspeksi merupakan terbanyak yakni sebesar 

39,13%, kemudian diikuti oleh aktivitas operasi yaitu sebesar 21,74%, setelah itu aktvitas transport 

sebesar 17,40% yang sama dengan aktivitas delay sebesar 17,40%, sisanya adalah aktivitas storage 

sebesar 4,35%. 

 

Analisis Waste dengan Cause & Effect Diagram 

 Analisis waste beserta penyebabnya dapat diketahui dengan membuat diagram tulang ikan 

atau fishbone diagram terhadap masing-masing waste. Berdasarkan analisis tersebut, dapat 

diketahui root cause dari waste yang ada sehingga dapat diberikan usulan perbaikan yang tepat. 
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4. KESIMPULAN 

Hasil dari penyebaran kuisioner waste workshop yaitu waste overproduction dengan skor rata-rata 

3, waste waiting dengan skor rata-rata 2, waste innapropriate processing dengan skor rata-rata 1.8, 

waste unncessary inventory dengan skor rata-rata 1.6, waste unncessary motion dengan skor rata-

rata 1.4, waste defect dengan skror rata-rata 1, dan waste excessive transport dengan skor rata-rata 

0.8.  

2. Hasil perhitungan VALSAT dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu: Process activity 

mapping dengan hasil 62.8, Supply chain response matrix dengan hasil 42.8, Demand amplification 

mapping dengan hasil 29.4, Decision point analysis dengan hasil 21.6, Quality filter mapping 

dengan hasil 13.8, Production variety funnel dengan hasil 12.2, dan Physical structure dengan hasil 

2.4. Dari hasil perhitungan VALSAT yang didapat, maka dilakukan analisa berdasarkan tool dengan 

nilai terbesar, yaitu Process Activity Mapping.  

4. Dari hasil pembobotan wastetersebut maka dapat diketahui penyebab-penyebab terjadinya 

pemborosan, antara lain seperti permintaan oleh customer yang berubah-ubah, production plan yang 

kurang tepat, tidak adanya jadwal rutin maintenance untuk mesin, setup matras yang terlalu lama, 

keterbatasan box untuk menampung material WIP. 
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Abstrak 

Dewasa ini perkembangan industri manufaktur berkembang begitu pesat. Perusahaan dituntut 

meningkatkan hasil produksi dari segi kualitas, kuantitas, serta memiliki harga yang bersaing. Pada 

penelitian ini studi kasus dilakukan di divisi Manufacturing departemen Mold PT. Manufaktur Mold 

yang memproduksi mold dari berbagai jenis produk. Data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data produksi mold produk Baby Bear 200 ml. Masalah yang sering muncul pada proses 

produksi di divisi Manufacturing departemen Mold adalah timbulnya waste seperti keterlambtan 

penyelesaian produk dan adanya defect pada produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai efektifitas pada proses produksi mold dengan metode OEE. Mengetahui waste 

yang paling berpengaruh terhadap efisiensi dengan menggunakan metode FMEA dan RCA untuk 

mengetahui akar penyebab terjadinya waste tersebut. Menentukan alternatif kebijakan perbaikan 

dan menentukan prioritas kebijakan yang optimum dengan menggunakan AHP. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan metode OEE diperoleh rata-rata nilai OEE sebesar 

68,219%. Waste yang paling mempengaruhi efisiensi adalah waiting, defects, dan unnecessary 

motion. Berdasarkan waste yang paling berpengaruh diusulkan 5 alternatif kebijakan perbaikan 

yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Dari hasil analisa dengan menggunakan metode AHP diperoleh nilai 

performa yang paling tinggi yaitu A5 dengan nilai 4,39. Urutan prioritas alternatif kebijakan yang 

optimum yaitu A5 sebagai alternatif yang paling diprioritaskan kemudian A1, A2, A3, dan A4. 

 

Kata kunci : Alternatif, AHP, Mold, OEE, Waste 

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini perkembangan industri manufaktur berkembang begitu pesat. Perusahaan dituntut 

meningkatkan hasil produksi dari segi kualitas, kuantitas, serta memiliki harga yang bersaing. 

Dimana secara umum tujuan utama dari suatu industri manufaktur adalah menghasilkan produk 

dengan biaya produksi minimum namun menghasilkan profit yang optimum. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut performa perusahaan harus dijaga pada kondisi yang stabil. Performa perusahaan 

dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara melalui analisa efisiensi produksi. Banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi performa perusahaan mulai dari manajemen, proses produksi, kualitas 

produk, dan persediaan. Industri manufaktur dalam proses produksi harus continue dan berkembang 

agar kelangsungan hidup dari suatu perusahaan tetap terjamin. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan suatu langkah yang dapat menjaga kelancaran dalam suatu proses produksi. Salah satu 

langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan operasional dan 

pemrosesan dengan analisa aktifitas proses produksi, sehingga dapat diketahui aktifitasatau kejadian 

yang dapat mengganggu proses produksi yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan 

kebijakan perbaikan. 

Proses produksi perusahaan yang kurang efektif dan efisien dapat menyebabkan produksi terhambat 

dan menyebabkan lamanya waktu penyelesaian produk. Lamanya waktu proses juga menyebabkan 

keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Untuk dapat mencapai proses produksi yang 
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efektif dan efisien yang harus dilakukan melakukan identifikasi waste yang terjadi pada perusahaan, 

karena waste merupakan sesuatu yang merugikan dan musuh utama pada setiap perusahaan. Divisi 

Manufacturing departemen Mold di PT. Manufaktur Mold merupakan suatu divisi di yang 

memproduksi berbagai macam jenis mold. Dalam proses produksi mold di Divisi Manufacturing 

departemen Mold di PT. Manufaktur Mold sering mengalami masalah yang dapat menimbulkan 

waste. Masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan kedatangan material yang berdampak pada 

bertambahnya nilai dari unplanned downtime yang merupakan bagian dari waste. Selain itu dalam 

produksi part-part suatu mold sering dijumpai defect pada beberapa part sehingga mengakibatkan 

rework pada part tersebut. Untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan proses 

produksi yang efisien diperlukan suatu metode yang dapat meningkatkan efisiensi.  

Proses efisiensi yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di 

perusahaan. Untuk melakukan proses efisiensi tersebut salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

adalah dengan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing. Teknik – teknik lean manufacturing 

membantu perusahaan untuk menjadi kompetitif, terkhusus dalam hal pengurangan waste 

(pemborosan) dalam proses produksi mereka. Mayers dan Stewart (2002) menjelaskan bahwa Lean 

berarti suatu usaha oleh seluruh elemen perusahaan untuk bersama-sama mengeliminasi waste dan 

merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mencapai competitive advantage 

perusahaan seoptimal mungkin. Banyak metode yang bisa digunakan dalam pendekatan Lean 

Manufacturing, dalam penelitian metode yang digunakan adalah Overall Equipment Effectiviness 

(OEE) untuk mengetahui apakah proses produksi sudah efektif atau tidak. Root Causes Analysis 

(RCA) digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waste. Metode Failure and Mode 

Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk mengetahui nilai RPN yang digunakan sebagai dasar 

alternatif kebijakan perbaikan, serta pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP) yang 

digunakan sebagai penentuan kebijakan perbaikan yang paling optimum. 

 

2. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di PT. Manufaktur Mold di Divisi Manufacturing Departemen Mold. 

Pada penelitian ini menganalisa 7 waste yang terjadi pada departemen tersebut, objek penelitian 

yang digunakan adalah produk Baby Bear 200 ml. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi 

masalah yang ada pada proses produksi produk tersebut, melalui studi lapangan yaitu 

pengamatan langsung penulis. Pada saat studi lapangan, penulis juga melakukan studi literatur 

mengenai waste yang sering terjadi. Setelah penulis sudah menentukan tujuan dan ruang lingkup 

penelitian, penulis melakukan pengumpulan data berupa data kuantitatif dan kualitatif, selain itu 

penulis menyebar kuisioner pada karyawan divisi tersebut untuk mengetahui waste kritis. 

Kemudian untuk mengevaluasi dan mengindikasi seberapa efektif suatu proses produksi 

digunakan Identifikasi nilai OEE pada divisi tersebut. Untuk mengetahui penyebab dari 

terjadinya waste tersebut digunakan RCA, serta FMEA yang digunakan untuk mengidentifikasi 

mode kegagalan dari peralatan dan pengaruhnya terhadap sistem pada divisi tersebut, serta 

menentukan alternatif kebijakan perbaikan untuk mengatasi waste kritis. Untuk menentukan 

prioritas alternatif perbaikan digunakan sofware Expert Choice 11. 

 

2.1 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

OEE merupakan efektivitas peralatan secara keseluruhan untuk mengevaluasi seberapa performance 

peralatan. OEE juga digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki produktivitas sebuah 

perusahaan yang pada akhirnya digunakan sebagai langkah pengambilan keputusan. 3 variabel yang 

digunakan untuk perhitungan OEE adalah availability, performance, dan quality rate.  

2.1.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

OEE  =    𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑥 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒  (2.1) 

2.1.1.1 Availability Rate 

Rumus untuk mencari nilai Availability Rate adalah sebagai berikut : 

Availability Rate = 
(𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒)−𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
    (2.2) 

2.1.1.2 Performance Rate 

Rumus untuk mencari nilai Performance Rate adalah sebagai berikut : 

Performance Rate =   
𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒
   (2.3) 
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2.1.1.3 Quality Rate 

Rumus untuk mencari nilai Quality Rate adalah sebagai berikut : 

Quality Rate =    
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 −𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑
 x 100%                 (2.4) 

 

2.2 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin 

mode kegagalan (failure mode). Untuk mengetahui kebijakan perbaikan yang memrlukan corrective 

action (kontol lanjut) maka dapat diketahui dari nilai RPN(Risk Priority Number). RPN merupakan 

produk matematis dari keseriusan effects (Severity), kemungkinan terjadinya cause akan 

menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan   effects (Occurrence), dan   kemampuan   untuk   

mendeteksi   kegagalan sebelum terjadi pada pelanggan (Detection).  RPN dapat ditunjukkan dengan 

persamaan 2.1. 

RPN = S * O * D                                               (2.5) 

Untuk standar benchmark world class yang dianjurkan JIPM, yaitu OEE = 85%, Tabel dibawah 

ini menunjukkan skor yang perlu dicapai untuk masing-masing faktor OEE. 

Tabel 1. Standar Benchmark World Class 

OEE Factor World Class 

Availability 90.0% 

Performance 95.0% 

Quality 99.9% 

Overall OEE 85.0% 

Sumber: www.oee.com/world-class-oee.html) 

2.3 AHP ( Analytic Hierarchy Process) 

merupakan salah satu  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  sistem  pengambilan  keputusan  

dengan memperhatikan faktor –faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. langkah-langkah 

penyelesaian AHP secara detail sebagai berikut: 1) Mendefinisikan masalah dan menspesifikasikan 

pemecahan yang diinginkan. 2) Membuat bentuk hierarki dari sudut pandang manajerial secara 

keseluruhan. 3) Membuat matriks perbandingan berpasangan dari masing-masing elemen terhadapa 

level di atasnya. 4) Mendapatkan semua penilaian untuk melengkapi matriks di langkah 3. 

Pertimbangan dari banyak orang dapat disatukan dengan memakai rata-rata geometrisnya. Untuk 

mencari rata-rata geometris dapat dilihat pada persamaan 2.6.  

         GM = √(𝑋1)(𝑋2)(𝑋𝑛)
𝑛

                                      

(2.6) 

5) Mensintesis data dalam matriks perbandingan berpasangan sehingga didapatkan prioritas setiap 

elemen hierarki. 6)Menguji konsistensi prioritas yang didapat 7) Lakukan langkah 3, 4, dan 5 untuk 

semua level dan kelompok dalam hierarki. 8) Menggunakan komposisi secara hierarki untuk 

membobotkan vektor-vektor prioritas itu dengan bobot-bobot kriteria dan menjumlahkan semua 

nilai prioritas tersebut dengan nilai prioritas dari tingkat bawah berikutnya, dan seterusnya. Hasilnya 

adalah vektor prioritas menyeluruh untuk tingkat hierarki paling bawah. 9) Mengevaluasi 

konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengkalikan setiap   indeks konsistensi dengan prioritas 

kriteria bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini kemudian dibagi dalam pernyataan 

sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak yang sesuai dengan diameter tiapmatriks. Rasio 

inkonsistensi hierarki itu harus 10% atau kurang. Jika tidak, prosesnya harus diperbaiki atua diulang. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Identifikasi Nilai OEE 

      Pada tabel 2 adalah hasil perhitungan OEE dan setiap faktor nya. Angka didapat dari 

persamaan (2.1) sampai dengan (2.4). Waktu produksi adalah 9 jam/ hari. Berdasarkan Gambar 

3.3 dapat diketahui bahwa besarnya nilai OEE pada proses produksi mold adalah 68.219%. 

Standar benchmark world class untuk OEE yang dianjurkan JPIM adalah sebesar 85%, yang 

berarti masih belum memenuhi standart. Dapat dikatakan bahwa keefektifitasan dari proses 

produksi mold belum sesuai dengan nilai Standar Ideal Overall Equipment Effectiveness (OEE). 

http://www.oee.com/world-class-oee.html
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Tabel 2. Hasil Perhitungan OEE 

Part 
Availability 

Rate (%) 

Performance 

Rate (%) 

Quality rate 

(%) 

OEE 

(%) 

KKP-Bottom Insert 75 88,89 100 66,667 

MB-Strikker Plate 77,08 87,04 33,33 22,361 

MB-Bottom Part 75,25 88 100 66,22 

Neck Part 79,84 84,95 100 67,82 

MB-Backing Plate 92,32 89,51 100 82,63 

KD-Kern 85,53 88,89 66,67 50,685 

KD-Duse 84,03 89,04 66,67 49,883 

KP-Pasak 95,83 95,06 100 91,101 

KP-Klem Katrol 61,76 85,62 100 52,884 

MB-Body Part 92,31 87,61 100 80,868 

KP-Penahan Guide 

Bushing 
96,88 81,48 100 78,935 

KP-Guide Rel 94,53 88,43 100 83,59 

BP-Blow Pin 89,71 90,85 100 81,498 

Repair/Perbaikan 94,83 84,29 100 79,931 

Rata-rata OEE 68,219 

3.2 Identifikasi Waste yang Paling Berpengaruh Terhadap Efisiensi 

Dalam melakukan proses identifikasi waste yang terjadi, dalam penelitian ini mengunakan 

kuisioner sebagai tool untuk mengetahui waste mana yang paling menojol/berpengaruh diantara 

7 jenis waste, dalam hal ini waste yang sering terjadi dan berpengaruh besar terhadap 

terhambatnya proses produksi. Hasil dari kuisioner dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Kuisioner 7 Waste 

Jenis Waste 
Ranking 

Bobot 
Bobot 

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 

Overproduction 0 0 1 8 5 2 7 40 0,08621 

Defects 0 1 13 4 5 0 0 79 0,17026 

Unnecessary Inventory 0 4 4 10 2 3 0 73 0,15733 

Inappropriate Process 0 1 5 10 3 4 0 65 0,14009 

Excessive Transportation 0 2 1 7 3 5 5 46 0,09914 

Waiting 1 6 9 3 1 1 2 84 0,18103 

Unnecessary Motion 0 4 6 9 2 2 0 77 0,16595 

Bobot 6 5 4 3 2 1 0 464 1 

Pada tabel 3 diperoleh hasil yang paling kritis adalah waste defects, waiting, dan unnecessary 

motion yang akan dilakukan identifikasi lebih lanjut dan dilakukan kebijakan perbaikan pada 

ketiga waste tersebut. 

3.3 Identifikasi PenyebabTerjadinya Waste 

Hasil dari identifikasi penyebab terjadinya waste menggunakan FMEA, dapat dilihat pada tabel 

4. 
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Tabel 4. Hasil Identifikasi FMEA 

Failure Mode Failure Effect Cause S O D N/C 

Mesin mati pada jam 

masa operasi karena 

operator masih mencari 

tools untuk proses 

produksi 

Waktu operasi 

mesin menjadi 

berkurang sehingga 

menambah 

downtime 

Tools tidak tertata 

dengan rapi 

karena kurangnya 

tempat 

penyimpanan 

tools 

9 8 1 C 

Dimensi part yang telah 

dikerjakan melebihi 

toleransi yang telah 

ditentukan 

Rework pada part 

Operator kurang 

konsentrasi karena 

lingkungan kerja 

yang kurang 

nyaman 

7 5 3 C 

Pada part terdapat cacat 

berupa goresan / part yang 

dihasilkan kasar 

Rework pada part 

Kurangnya 

pengetahuan SDM 

tentang proses 

permesinan 

9 5 2 C 

Kesalahan Pemotongan 

dimensi material 

Material terbuang 

percuma 

Kurangnya skill 

SDM 
4 5 1 N 

Mematikan mesin pada 

jam operasi karena 

ditinggal operator 

Waktu operasi 

mesin berkurang 

Menggunakan 

waktu operasi 

untuk persiapan 

pulang kerja 

5 5 2 N 

Menunggu kedatangan 

material 

Mesin tidak 

beroperasi, 

Keterlambatan 

penyelesaian 

pengerjaan produk 

Kurang kontol 

terhadap 

persediaan 

material 

7 7 2 C 

Menunggu part lain yang 

belum selesai pengerjaan 

Proses assemby 

mold tertunda, 

keterlambatan 

penyelesaian mold 

Tingkat 

kemampuan 

operator berbeda - 

beda 

5 6 2 N 

Menunggu maintenance/ 

perbaikan mesin 

Menambah 

downtime 

Jarangnya 

maintenance rutin 

karena jarak 

waktu 

maintenance 

secara berkala 

terlalu jauh 

6 6 3 C 

Pada hasil identifikasi FMEA diperoleh hasil 5 failure mode yang membutuhkan corrective 

action. 

3.4 Alternatif Kebijakan Perbaikan 

Alternatif kebijakan perbaikan yang disarankan dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Alternatif Kebijakan Perbaikan 

Alternatif Simbol 

Toolbox lemari penyimpanan mobile A1 

Memberikan program pelatihan kepada tenaga kerja tentang proses 

permesinan maintenance mesin 
A2 
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Memberikan lingkungan kerja yang nyaman untuk mengurangi kelalaian 

pekerja 
A3 

Mengadakan evaluasi berkala terhadap ketrampilan tenaga kerja  A4 

pengecekan material secara rutin dan pihak perusahaan harus bisa 

melakukan standarisasi suppliers berdasarkan performasi dan kompetensi 
A5 

Setelah alternatif kebijakan perbaikan telah ditentukan, dilakukan analisa menggunakan software 

Expert Choice 11 untuk menentukan prioritas alternatif kebijakan perbaikan. Hasil dari analisa 

menggunakan sofware Expert Choice 11 dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Berdasarkan gambar 4.22 alternatif A5 mendapat nilai bobot tertinggi sebesar 0.249, sedangkan 

alaternatif A1 mendapat nilai bobot sebesar 0.240, alternatif A2 mendapat nilai bobot 0.182, 

alternatif A3 mendapat nilai bobot 0.186, dan alternatif A4 mendapat nilai bobot 0.142. Berdasrkan 

hasil nilai bobot alternatif yang memliki nilai bobot lebih besar akan lebh diprioritaskan. 

4 Kesimpulan  

1. Nilai OEE yang dimiliki divisi Manufacturing deparemen Mold PT. Manufaktur Mold 

sebesar 68,219%, dengan nilai tersebut belum memenuhi standart global yang diharapkan / 

benchmark world class yang dianjurkan JIPM yaitu sebesar 85%. 

2. Waste kritis/yang paling berpengaruh terhadap efisiensi proses produksi mold yang ada 

pada divisi Manufacturing departemen Mold di PT. Manufaktur Mold adalah waiting, defects, dan 

unnecessary motion. 

3. Penyebab utama waste kritis adalah: 

a. Untuk waste unnecessary motion penyebab utamanya adalah terjadi keterlambatan 

material, kurangnya tempat penyimpanan tools, dan kurangnya komunikasi antar SDM 

b. Untuk waste defects penyebab utamanya adalah kurang nyamannya lingkungan kerja, 

kurangnya pengetahuan dan skill SDM 

c. Untuk waste waiting penyebab utamanya adalah kurangnya kontrol terhadap material, 

kurangnya pengoptimalan fungsi mesin, dan tingkat kemampuan operator yang berbeda-beda 

4. Kebijakan perbaikan yang dapat diterapkan pada divisi Manufacturing departemen Mold 

di PT. Manufaktur Mold adalah: 

a. Menyediakan tempat penyimpanan tools berupa toolbox lemari penyimpanan mobile (A1) 

b. Memberikan program pelatihan kepada tenaga kerja tentang proses permesinan dan 

maintenance mesin (A2) 

c. Memberikan lingkungan kerja yang nyaman untuk mengurangi kelalaian pekerja (A3) 

d. Mengadakan evaluasi berkala terhadap ketrampilan tenaga kerja (A4) 

e. Melakukan pengecekan material secara rutin dan pihak perusahaan harus bisa melakukan 

standarisasi suppliers berdasarkan performasi dan kompetensi (A5) 
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Abstrak 

 

Persaingan di era globalisasi menyebabkan setiap perusahaan manufaktur harus terus 

meningkatkatkan kualitas guna memenuhi kepuasan customer. PT. Indoprima Gemilang 

Engineering (PT. IPGE) sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

otomotif khususnya komponen kendaraan beroda empat menerapkan sistem produksi make to order 

dan flowshop memiliki tantangan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pelayanan 

produksi dengan meningkatkan utilitas mesin dan ketepatan dalam penyelesaian produksi agar 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan memalui metode penjadwalan . Metode Campbell, Dudek, 

and Smith (CDS) dan Nawaz, Enscore and Ham (NEH) merupakan metode yang diusulkan dalam 

penelitian ini. Kedua metode ini  akan dibandingkan dengan metode existing perusahan untuk 

mengetahui metode penjadwalan yang terbaik dan optimal dengan mendapatkan nilai waktu proses 

(makespan) paling minimum.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kedua metode dapat 

digunakan oleh perusahaan sebagai alternatif model dalam meminumkan makespan. Penjdawalan 

dengan metode CDS menghasilkan makespan sebesar 20060.11 menit dan lebih cepat 766.6 menit 

dari metode existing. Demikian juga dengan metode NEH menghasilkan makespan sebesar 

20052.778 menit dan lebih cepat 773.889 menit. Berdasarkan kriteria ini metode yang paling 

disarankan untuk perusahaan adalah metode Nawaz Enscore Ham (NEH). 

 

Kata kunci: Cambell Dudek Smith, Nawaz Enscore Ham, Penjadwalan,  Flowshop, Makespan 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam industri manufaktur, adanya suatu proses penjadwalan yang baik merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Penjadwalan yang baik akan akan berdampak pada meningkatnya efektivitas dan 

efisiensi sistem produksi industri yang akan mengurangi biaya produksi. Suatu proses penjadwalan 

yang baik memiliki tingkat kesulitannya yang relatif tinggi baik dalam teori ataupun prakteknya di 

lapangan. Hal tersebut berdasarkan pada banyaknya parameter yang harus diperhatikan dalam 

penyusunannya.  

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam proses penyusunan penjadwalan 

adalah terbatasnya waktu penyelesaian produksi yang harus sesuai dengan waktu penyerahan yang 

diminta konsumen (due date). Selain itu konsumen memiliki waktu penyerahan  yang berbeda-beda, 

dimana perusahaan memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja, mesin, dan kapasitas produksi. 

Hal tersebut menyebabkan penjadwalan produksi menjadi hal yang vital dalam mengatasi 

keterbatasan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat meminimumkan penyelesaian produksi 

secara keseluruhan. PT. IPGE (Indoprima Gemilang Engineering) sebagai perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang otomotif juga mengalami permasalahan yang serupa. . PT. IPGE ini sendiri 

adalah perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan order yang datang (make-to-order) dan 

model penjadwalan yang diterapkan adalah tipe flowshop.  

Penjadwalan flowshop dengan fungsi tujuan meminimalkan total waktu proses (makespan) untuk 

setiap job dari n job pada m mesin dengan urutan tertentu agar batas waktu yang diajukan pelanggan 

ke perusahaan dapat terpenuhi. Proses produksi dilakukan pada setiap mesin berdasarkan urutan job 
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dengan waktu minimal. Setiap mesin bekerja sesuai dengan tahapan dalam proses produksi 

(Widodo, 2014). 

Berdasarkan literatur yang ada, didapatkan beberapa metode yang dapat menghasilkan penjadwalan 

flowshop yang optimal. Beberapa metode penjadwalan tersebut antara lain adalah metode Campbell 

Dudek and Smith dan Algoritma Nawaz Enscore Ham. Metode Nawaz Enscore Ham (NEH).  

Metode yang dikemukakan Campbell, Dudek dan Smith (CDS) pada tahun 1970 adalah 

pengembangan dari aturan yang telah dikemukakan oleh Jhonson, yang setiap pekerjaan atau tugas 

yang akan diselesaikan harus melewati proses pada masing-masing mesin (Campbell, Dudek, & 

Smith, 1970). Penjadwalan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan harga makespan yang 

terkecil yang merupakan urutan pengerjaan tugas yang paling baik. Jhonson’s rule adalah suatu 

aturan meminimumkan makespan 2 mesin yang disusun pararel dan saat ini menjadi dasar teori 

penjadwalan.  

Nawaz, Enscore, & Ham (1983) dalam penelitiaanya yang berjudul “A Heuristic Algorithm for the 

m-Machine, n-Job Flow-shop Sequencing Problem” menerangkan bahwa metode Nawaz Enscore 

Ham (NEH) merupakan salah satu algoritma heuristic yang mengusulkan bahwa job dengan total 

waktu proses yang lebih besar seharusnya diberikan prioritas yang lebih besar dari pada job dengan 

total waktu proses yang lebih kecil. 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa, mengaplikasikan dan membandingkan dua metode 

penjadwalan produksi yaitu metode Campbell Dudek Smith (CDS) dan metode Nawaz Enscore Ham 

(NEH) untuk menentukan penjadwalan produksi yang terbaik dan optimal di  PT. Indoprima 

Gemilang Engineering pada departemen Produksi Massal. Penjadwalan yang optimal diharapkan 

dapat membantu PT. IPGE dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

2. METODE PENJADWALAN 

Optimasi 

Optimasi merupakan proses pencarian satu atau lebih penyelesaian yang berhubungan dengan nilai-

nilai dari satu atau lebih fungsi objektif dalam sebuah masalah sehingga diperoleh satu nilai optimal. 

Optimasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja mesin produksi sehingga perusahaan dapat 

memiliki kualitas yang baik dan hasil kerja yang tinggi. Tujuan tersebut digunakan untuk beberapa 

perusahaan seperti perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam proses produksi. 

Penjadwalan 

Menurut buku Principles of Sequencing and Scheduling (Baker & Trietsch, 2001), penjadwalan 

didefinisikan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber atau mesin-mesin yang ada untuk 

menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Definisi lain, menurut Widodo 

(2014:8), penjadwalan adalah proses pengurutan pembuatan produk secara menyeluruh pada 

sejumlah mesin tertentu dan pengurutan didefinisikan sebagai proses pembuatan produk pada satu 

mesin dalam jangka waktu tertentu. Input untuk suatu penjadwalan mencangkup urutan 

ketergantungan antar operasi, waktu proses untuk masing-masing operasi, serta fasilitas yang 

dibutuhkan oleh setiap operasi. 

Bedworth (2007) mendefinisikan beberapa tujuan dari aktivitas penjadwalan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya sehingga total 

waktu proses dapat berkurang dan produktivitasnya dapat meningkat, Mengurangi persediaan 

barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika 

sumber daya yang ada masih mengerjakan tugas yang lain,  

2. Mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu 

penyelesaian sehingga akan meminimasi biaya denda (penalty). 

3. Membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis 

kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang mahal dapat dihindarkan.  

 Metode Cambell Dudek and Smith  

Perhitungan Campbell Dudek Smith (1970:631) dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:  

1. Ambil urutan pertama k = 1. Untuk seluruh tugas yang ada, cari harga  

𝑡𝑗,1
𝑘 dan 𝑡𝑗,2

𝑘  yang minimal yang merupakan waktu proses mesin pertama dan kedua pada iterasi ke-k 

Jika waktu minimum didapat pada mesin pertama (misal 𝑡𝑗,1
𝑘 ) selanjutnya tempatkan tugas tersebut 

pada urutan awal, bila waktu minimal didapat pada mesin kedua (misal 𝑡𝑗,2
𝑘 ) tugas tersebut 

ditempatkan pada urutan terakhir. 
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2. Jika waktu minimum didapat pada mesin pertama (missal 𝑡𝑗,1
𝑘 ) selanjutnya tempatkan tugas 

tersebut pada urutan awal, bila waktu minimal didapat pada mesin kedua (misal 𝑡𝑗,2
𝑘 ) tugas tersebut 

ditempatkan pada urutan terakhir. 

3. Pindahkan tugas-tugas tersebut dari daftarnya dan urutkan. Total waktu 𝑡1,1yaitu waktu 

proses job 1 pada mesin 1. Total waktu 𝑡1,2 yaitu  𝑡1,1 +  𝑡1,2 . Total waktu 𝑡2,1 yaitu 𝑡1,1 + 𝑡2,1. 

Total waktu 𝑡2,2 yaitu max {𝑡1,2 + 𝑡2,1} +  𝑡2,2 dan seterusnya. Jika masih ada tugas yang tersisa 

ulangi kembali langkah 1, sebaliknya jika tidak ada lagi tugas yang tersisa, berarti pengurutan telah 

selesai. 

 Metode Nawaz Enscore and Ham (NEH) 

Untuk penjadwalan n job terhadap mesin dilakukan dengan algoritma NEH dengan langkah-

langkah : 

Langkah 1  

a. Jumlah waktu prosese setiap job 

b. Urutkan semua job menurut jumlah waktu prosesnya dimulai dari yang terbesar hingga 

yang terkecil 

c. Hasil urutan ini disebut dengan daftar pengurutan semua job 

Langkah 2 

a. Set K = 2 

b. Ambil job yang menempati urutan pertama dan kedua pada daftar pengurutan semua job 

c. Buat dua alternatif calon urutan parsal baru 

d. Hitung setiap makespan parsial dan mean time partial dari calon urutan partial baru 

e. Pilih calon urutan parsial baru yang memiliki makespan yang parsial yang terkecil. Jika ada 

calon urutan parsial baru yang akan memiliki makespan partial terkecil yang sama, pilihlah calon 

urutan parsial baru tadi yang memiliki mean flow time partial yang lebih kecil. Jika sama juga 

pilihlah calon urutan parsial baru tadi secara acak. 

f. Calon urutan parsial  baru yang terpilih menjadi urutan parsial baru 

g. Coret semua job yang diambil tadi dari daftar pengurutan semua job 

h. Periksa apakah k = n (dimana n adalah jumlah job yang ada). Jika ya, lanjutkan ke langkah 

4. Jika tidak lanjutkan ke langkah 3. 

Langkah 3 

a. Set k = k + 1 

b. Ambil job yang menempati urutan pertama dari daftar pengurutan semua job 

c. Hasilkan sebanyak k calon urutan parsial baru dengan memasukkan job yang diambil ke 

dalam setiap slot urutan partial sebelumnya.  

d. Hitungan setiap makespan parsial dan mean flow time partial dari calon urutan parsial baru 

e. Pilih calon urutan parsial baru yang memiliki makespan yang parsial yang parsial yang 

terkecil. Jika ada calon urutan parsial baru yang memiliki makespan partial terkecil yang sama, 

pilihlah calon urutan parsial baru tadi yang memiliki mean flow time partial yang lebih kecil. Jika 

sama juga pilihlah calon urutan untuk parsial baru tadi sacara acak.  

f. Calon untuk parsial baru yang terpilih menjadi urutan parsial baru 

g. Coret semua job-job yang diambil tadi dari daftar pengurutan semua job 

h. Periksa apakah k = n (dimana n adalah jumlah job yang ada). Jika ya, lanjutkan ke langkah 

4. Jika tidak lanjutkan langkah 3 

Langkah 4 

 

3 METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian seperti diagram alir pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah tabel data waktu operasi job pada setiap mesin produksi yang bekerja dalam satuan 

menit. 

Tabel 1. Data Waktu Kerja Mesin PT. IPGE  

TYPE OF 

CLIP 
JOB 

WAKTU PROSES PADA MESIN (MENIT) 

Shearing Plong Chamfer Tap Bending 

C 

Bending 

KL3C07302301 1 69.444 83.3 0.00 0.00 83.333 83.333 

KL3C07303001 2 55.556 66.7 0.00 0.00 66.667 66.667 

Mulai 

Identifikasi Permasalahan 

 

Studi Literatur : 
1. Penjadwalan flowshop  

2. Konsep Campbell Dudek and Smith 
3. Konsep Nawaz Enscore Ham (NEH) 

 

 

Studi Lapangan : 

Observasi langsung di perusahaan amatan. 

A 

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Pengolahan Data : 
1. Menghitung makespan dengan sequence perusahaan 

2. Menghitung makespan dengan sequence metode CDS 

3. Menghitung makespan dengan sequence metode NEH 

Analisa / Perbandingan Sistem Baru : 
Membandingkan total waktu pekerjaan seluruh Job 

 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

A 
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KL3C07303502 3 55.556 66.7 0.00 0.00 66.667 66.667 

KL5C07303502 4 8.3333 10.0 0.00 0.00 10 10 

KL0C06602305 5 111.11 133.3 0.00 0.00 133.33 133.33 

KL3C07004502 6 208.33 250.0 0.00 0.00 250 250 

KL5M4X00203 7 34.722 41.7 1666.67 0.00 0 41.667 

KL-M4X15498 8 104.17 125.0 5000.00 0.00 0 125 

KL-M4X15452 9 52.083 62.5 2500.00 0.00 0 62.5 

KL5N07307512 10 69.444 83.3 3333.33 0.00 0 83.333 

KL3N07304512 11 34.722 41.7 1666.67 0.00 0 41.667 

KL5N08306522 12 27.778 33.3 1333.33 0.00 0 33.333 

KL5N08307512 13 20.833 25.0 1000.00 0.00 0 25 

KL5N07304712 14 41.667 50.0 2000.00 0.00 0 50 

KL3N07311012 15 27.778 33.3 1333.33 0.00 0 33.333 

KL5S07304012 16 2.7778 3.3 133.33 6.67 0 3.3333 

KL3U07303502 17 41.667 50.0 0.00 0.00 0 50 

 

Penjawalan Perusahaan 

Berdasarkan pengurutan job sesuai dengan metode perusahaan, dimana job yang datang pertama 

akan menjadi urutan pertama dalam sequencing, maka   didapatkan urutan kerja sebagai berikut :  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 . 

Nilai makespan penjadwalan perusahaan untuk produksi klip spring di departemen Produksi Massal 

pada bulan Oktober Minggu ke-2 2016 yaitu 20826.667 menit. 

 

Penjawalan Metode Cambell Dudek and Smith 

Nilai makespan untuk masing-masing iterasi tersebut disajikan seperti pada Tabel 2. Dari kelima 

iterasi pada Tabel 2 maka diperoleh nilai minimum makespan sebesar 2060 menit pada iterasi 

pertama dengan urutan kerja job yaitu 16 – 17 – 13 – 15 – 12 – 7 – 11 – 4 – 14 – 9 – 3 – 2 – 1 – 10 

– 8 – 5 – 6. 

Tabel 2. Nilai Makespan Setiap Iterasi PT. IPGE 

Iterasi (k) Nilai Makespan (Menit) 

1 20606.11111 

2 20853.33333 

3 20853.33333 

4 20903.33333 

5 20786.11111 

 

Penjawalan Metode Nawaz Enscore Ham  

15 – 4 – 17 – 3 – 2 – 1 – 16 – 5 – 14 – 6 – 10 – 11 – 12 – 8 – 9 – 7 – 13.merupakan penjadwalam 

parsial terakhir dengan nilai makespan dan mean flow time paling minimum dalam metode Nawaz 

Enscore Ham setelah melakukan 16 pengulangan. Pada penjadwalan parsial terakhir didapatkan 

nilai makespan minimum sebesar 20052.778 dengan Mean Flow Time Parsial sebesar 7198.51307. 

 

5. KESIMPULAN  

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Hasil penjadwalan mesin produksi dengan metode existing perusahaan adalah sebagai 

berikut: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17.  Pengurutan 

pengerjaan existing perusahaan menghasilkan makespan sebesar 20826.67 menit.  

Hasil penjadwalan dengan metode CDS pada PT. IPGE menghasilkan urutan sebagai berikuit : 16 – 

17 – 13 – 15 – 12 – 7 – 11 – 4 – 14 – 9 – 3 – 2 – 1 – 10 – 8 – 5 – 6. 

2. Makespan yang dihasilkan sebesar 20606.11111 menit. Kemudian  hasil penjadwalan  

menggunakan metode Nawaz, Enscore and Ham (NEH) dengan menghasilkan makespan sebesar 

20052.778 menit dengan urutan sebagai berikut : 15 – 4 – 17 – 3 – 2 – 1 – 16 – 5 – 14 – 6 – 10 – 11 

– 12 – 8 – 9 – 7 – 13.  

3. Dari hasil analisis perbandingan model penjadwalan perusahaan dengan model 

penjadwalan metode yang diusulkan menunjukkan bahwa kedua metode usulan yakni Campbell 
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Dudek and Smith dan Nawaz Enscore Ham dapat digunakan digunakan oleh perusahaan sebagai 

alternatif model dalam meminumkan total waktu proses produksi (makespan). Penjdawalan dengan 

metode CDS menghasilkan makespan sebesar 20060.11 menit dan lebih cepat 3,68% dari metode 

existing. Demikian juga dengan metode NEH menghasilkan makespan sebesar 20052.778 menit dan 

lebih cepat 3.72%. Berdasarkan kriteria ini, metode yang paling disarankan untuk perusahaan adalah 

metode Nawaz Enscore Ham (NEH). 
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Abstrak 

Seiring bertambahnya permintaan produksi klip yang ada pada PT.Indoprima Gemilang 

Engineering dan pihak perusahaan ingin semua proses berjalan berbanding lurus, antara 

permintaan dengan proses produksi yang ada pada perusahaan. Karena pada kenyataannya proses 

dilapangan selalu mengalami perbedaan dengan hasil peramalan produksi yang ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keakuratan metode Autoregressive Integrated 

Moving Average (ARIMA) dan Exponential Smoothing pada peramalan penjualan klip di PT. 

Indoprima Gemilang Engineering, sehingga perusahaan dapat melakukan prediksi untuk periode 

selanjutnya dengan metode yang lebih akurat diantara kedua metode tersebut. Pada penelitian kali 

ini penulis melakukan peramalan untuk hasil 12 periode kedepan di tahun 2016, dengan 

menggunakan pengujian keakuratan nilai MSE yang dimiliki oleh masing-masing metode, 

perbandingan ini turut menggunakan aplikasi Minitab. Proses penelitian ini berfokus pada satu 

sampel tipe klip, berdasarkan permintaan terbanyak. Dengan menginputkan 96 data bulanan yang 

di peroleh dari tahun 2008 sampai dengan 2015 yang ada, untuk menghasilakan peramalan 12 

periode kedepan di tahun 2016.  

Setelah melakukan penelitian menggunakan software Minitab maka mendapatkan hasil metode 

yang terbaik digunakan untuk peramalan adalah metode ARIMA dibandingkan dengan metode 

Exponential Smoothing, karena hasil MSE ARIMA lebih kecil sebesar 50983, sedangkan metode 

Exponential Smoothing sebesar 58476,8. Oleh karena itu metode ARIMA dapat dijadikan acuan 

metode dalam membuat forecasting. 

Kata kunci :Peralaman , Perbandingan metode Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) dan Exponential Smoothing. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Mobil sudah menjadi pilihan yang sering digunakan berkendara jarak jauh maupun dekat. Namun 

kebanyakan para pengguna mobil biasanya digunakan lebih dari dua orang untuk mengendarainya. 

Semakin banyak jumlah orang yang ada dalam  mobil maka penggunaan dari mobil itu juga semakin 

terasa berbeda di sektor daya angkutnya. Apalagi bila di kemudikan di permukaan jalan yang halus 

ataupun yang bergelombang pastinya sektor penumpu mobil atau bisa disebut leaf spring (pegas 

daun) jelas sangat berbeda dalam jangka waktu penggunaannya. Bila digunakan pada permukaan 

yang tidak rata maka leaf spring (pegas daun) harus di cek secara berkala, tak kalah pentingnya pula 

dibagian tumpuan leaf spring (pegas daun) atau disebut klip atau pangkon ini harus memiliki struktur 

yang kuat untuk menumpu saat proses bekerjanya leaf spring (pegas daun) ini. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif adalah PT. Indoprima Gemilang 

Engineering merupakan perusahaan manufaktur di bidang pengerjaan klip penumpu leaf spring 

(pegas daun). PT. Indoprima Gemilang Engineering  menerapkan sistem produksi Make to order 

dalam perencanaan produksinya yang menuntut untuk pemenuhan kebutuhan konsumen secara tepat 
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waktu. Untuk menyesuaikan permintaan pasar perusahaan membuat jadwal dari permintaan yang 

akan diterapkan pada saat produksi.  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,dilakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir. 

Dalam hal ini, dilakukan penelitian berupa pembuatan jadwal produksi klip untuk tahun 2016 

dengan judul “Perbandingan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan 

Exponential Smoothing pada peramalan penjualan klip di PT. Indoprima Gemilang Engineering” 

menaksir kondisi di masa mendatang. Peramalan penjualan merupakan perkiraan penjualan pada 

suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan di buat berdasarkan data-data yang pernah 

terjadi dan mungkin akan terjadi. Hasil dari forecasting lebih merupakan penilaian terhadap kondisi 

masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis permintaan konsumen potensial. Pada 

peramalan ini data yang digunakan berasal dari data sales order bulan januari 2008 sampai dengan 

bulan desember 2015. Data yang digunakan merupakan data dari tipe klip KL3C07302301, karena 

tipe klip ini memiliki demand terbanyak dibandingkan dengan tipe lainnya,dengan jumlah demand 

terbanyak 20.265 pcs. 

2. METODOLOGI 

2.3. Diagram Alir 

 

 

Gambar 2.1. Diagram Alir penelitian 
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2.4.  Formula Matematis 
 

2.4.1. ARIMA 
Sebuah model time series digunakan berdasarkan asumsi bahwa data time series yang digunakan 

harus stasioner yang artinya rata-rata variasi dari data yang dimaksud konstan: 

𝑍𝑡 = μ + 𝜙1𝑍𝑡−1 + 𝜙2𝑍𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑍𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1𝑒𝑡−1 − 𝜃2𝑒𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑒𝑡−𝑞 (2.3) 

Dimana,  

𝑍𝑡= data time series sebagai variabel dependen pada waktu ke- t 

𝑍𝑡−= data time series pada kurun waktu ke- (t-p)  

µ= konstanta  

ϕ1 ϕq θ1 θq= parameter-parameter model  

et-q= nilai kesalahan pada kurun waktu ke- (t-q)  

2.4.2. Exponential Smoothing 

2.4.2.1.  Single Exponential Smoothing 

Bobot yang diberikan pada data yang ada adalah sebesar α untuk data yang terbaru, α(1-α) untuk 

data yang lama, α(1-α)2 untuk data yang lebih lama, dan seterusnya.: 

F t+1  =
X1+X2+⋯+XT

T
          (2.4) 

Dimana,  

Ft+1 : Ramalan untuk periode t+1  

Xt : Nilai riil periode t  

Ft : Ramalan untuk periode t 

 

2.4.2.2. Double Exponential Smoothing 

Pada metode ini proses penentuan ramalan dimulai dengan menentukan besarnya alpha secara trial 

dan error. Sedangkan tahap-tahap dalam menentukan ramalan adalah sebagai berikut: 

S”t = α S’t + (1- α) S’’t-1           (2.5) 

Dimana,  

S’t: Nilai pemulusan eksponensial tunggal 

S’’t:Nilai pemulusan eksponensial ganda 

Α: Parameter pemulusan eksponential yang besarnya 0<α<1 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1.  Pengumpulan data  

Data yang diperoleh meliputi data permintaan penjualan (sales order) produksi klip setiap 

bulannya pada periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2015. Data didapatkan 

dari jenis klip KL3C07302301, karena tipe klip ini memiliki demand terbanyak dibandingkan 

dengan tipe klip lainnya dengan jumlah order terbanyak 20.265 pcs seperti pada Tabel 3.1 

dibawah ini. 

 

Tabel 3.1. Data permintaan penjualan (Sumber:PT. Indoprima Gemilang Engineering) 

Bulan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Januari 1.701 1.541 1.425 1.478 1.721 1.661 1.625 1.629 1.600 

Febuari 1.447 1.392 1.500 1.466 1.689 1.639 1.756 1.481 1.450 

Maret 1.607 1.345 1.500 1.640 1.742 1.560 1.699 1.415 1.470 

April 1.380 1.492 1.525 1.741 1.538 1.763 1.762 1.328 1.719 

Mei 1.870 1.550 1.550 1.750 1.104 1.827 1.743 1.381 1.819 

Juni 1.993 1.600 1.575 1.750 1.026 1.556 1.552 1.391 1.370 

Juli 2.204 1.650 1.600 1.500 1.001 1.357 1.419 1.233 1.715 

Agustus 846 1.650 1.400 1.550 1.296 1.915 1.880 1.228 1.200 

September 1.300 1.100 1.325 2.000 1.654 1.678 1.835 1.121 1.158 

Oktober 1.300 1.375 1.350 1.800 1.875 1.762 1.723 950 2.080 

November 1.050 1.400 1.200 1.800 1.816 1.722 1.673 1.739 1.753 

Desember 950 1.125 1.050 1.790 1.835 1.618 1.574 1.502 1.576 
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Total 17.648 17.220 17.00 20.265 18.297 20.058 20.241 16.398 18.910 

 

3.2. Pengeplotan Data 

 

Pada gambar 3.2 menunjukan pola dan perilaku dari data tersebut. Dalam plot ini, bisa diketahui 

apakah data tersebut stasioner dalam rata-rata ataupun tidak. 

 
Gambar 3.2. Pengeplotan data Time Series.  

Sumber: Software Minitab 

3.3. Plot Kurva ARIMA (1,0,0) 

 

Gambar 3.3 menunjukan hasil dari plot kurva ARIMA (1,0,0) merupakan hasil proses dari software 

minitab dengan hasil akhir kurva stabil dan memiliki nilai eror yang lebih kecil. 

 

  
Gambar 3.3. Plot ARIMA (1,0,0).  

Sumber : Pengolahan data Software Minitab 

3.4.  Plot Kurva Single Exponential Smoothing 

 

Gambar 3.4 hasil MSE lebih kecil dengan metode Single. Keterangan nilai α 0,5 serta MSD pada 

software MINITAB. MSD pada gambar 3.4 menunjukan bahwa memiliki nilai 58476,8. 

  
Gambar 3.4. Plot Single Exponential Smoothing.  

Sumber : Pengolahan data Software Minitab 

3.5.  Perbandingan hasil peramalan  

 

Gambar 3.5 hasil kurva ARIMA memiliki range nilai yang paling kecil dibandingkan dengan kedua 

kurva yang lain. Untuk nilai range (jangkauan) data ARIMA didapat dari selisih nilai maksimum 

(1800) dengan nilai minimum (1200) sebesar 600 pcs. Sedangkan kurva yang lain memiliki nilai 
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range (jangkauan) yang lebih besar. Sehingga hasil yang dipilih adalah kurva metode ARIMA 

dengan alasan kurva lebih stabil. Dibuktikan dengan nilai range (jangkauan) yang kecil.  

 
Gambar 3.6. Plot Single Exponential Smoothing.  

Sumber : Pengolahan data Software Minitab 

 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peramalan permintaan produksi menggunakan model ARIMA (1,0,0) dengan hasil peramalan 

adalah Z97 = 1517,67 Z98 = 1525,67 Z99 = 1529,76, Z100 = 1531,85 Z101 = 1532,92  Z102 = 1533,46  

Z103 = 1533,74  Z104 = 1533,89  Z105 = 1533,96 Z106 = 1534,00   Z107 = 1534,01 dan Z108 = 1534,02. 

Sementara peramalan permintaan produksi menggunakan model Single Eksponential Smoothing 

dengan hasil peramalan adalah Z98 = 1470,92  Z98 = 1470,92, Z99 = 1470,92  Z100 = 1470,92  Z101 = 

1470,92  Z102 = 1470,92  Z103 = 1470,92  Z104 = 1470,92  Z105 = 1470,92   Z106 = 1470,92  Z107 = 

1470,92  dan Z108 = 1470,92. Hasil metode ARIMA dan Single Exponential Smoothing 

menghasilkan tingkat akurasi peramalan yang berbeda-beda. Analisa menunjukan bahwa nilai MSE 

(Mean Square Error) yang paling kecil adalah metode ARIMA dengan nilai MSE sebesar 50983 

sedangkan dengan nilai yang MSE metode Exponential Smoothing yang lebih besar 58476,8.  

2. Data aktual permintaan produksi klip PT. Indoprima Gemilang Engineering menunjukan bahwa 

rata-rata permintaan sebesar 1.576 pcs. Untuk ARIMA sendiri memiliki rata-rata sebesar 1.532 pcs, 

sedangkan untuk Exponential Smoothing 1.471 pcs. Oleh karena itu metode ARIMA lebih 

mendekati jumlah data aktual permintaan produksi dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan 

metode ES. Selisih rata-rata permintaan metode ARIMA dengan permintaan aktual permintaan 

produksi 2016 sebesar 44 pcs, sementara selisih rata-rata metode ES  dengan permintaan aktual 

produksi 2016 sebesar 105 pcs.  

 

 

5. DAFTAR NOTASI 
 

MSE : Mean Square Error  

MAD : Mean Absolute Deviation  

ARIMA : Autoregressive Integrated Moving Average  

ES : Exponential Smoothing 

µ : Konstanta 

Α : Parameter Pemulusan 

ϕ1 ϕq θ1 θq : Paramete – Parameter Model 

et-q : Nilai Kesalahan   

Ft : Ramalan Untuk Periode 
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